
 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES PARA ATENDER 

ÀS NECESSIDADES DO CISAMESP. 
 

 
 

                                                              RECIBO 
 

 
A Empresa _____________________________________, CNPJ nº ____________________, 
 
Telefone: ______________________, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada 
 
de  qualquer  alteração  pelo  e-mail:______________________________________________ 
 
 
Local e Data _______________________,_____/_____/______. 
 
 
 

________________________________________________________ 
(nome) 

 
__________________________________________________________ 

(assinatura) 

 
 

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido ao CISAMESP, pelo e-mail: 
licitacaocisamesp@gmail.com ou pelo fax (35) 3423-3353 para eventuais comunicações aos 
interessados como retificações, mudança de horário, dia e outros, quando necessário. 

 
O CISAMESP não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este 
recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 
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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2022 
 
 

 
 OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos – hospitalares para atender 

às necessidades do CISAMESP. 
 
 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: dia 

30/08/2022 até as 08h30min (oito horas e trinta minutos). 
 
 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: dia                   

30/08/2022 às 08h31min (oito horas e trinta e um minutos). 
 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para 
recebimento das propostas comerciais e a abertura da sessão estarão 
prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário. 
 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sede do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí 
– CISAMESP, localizada na Av. Major Armando Rubens Storino, nº 2200, 
Jardim Canadá, Pouso Alegre/MG. 

 
 CONSULTAS AO EDITAL: na recepção do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – CISAMESP, 
localizado na Av. Major Armando Rubens Storino, nº 2200, Jardim Canadá, 
Pouso Alegre/MG, ou solicitado pelo e-mail: 
licitacaocisamesp@gmail.com. 

 
 ESCLARECIMENTOS: através do e-mail: licitacaocisamesp@gmail.com 

ou pelo telefone: (35) 3423-3353.   
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PREÂMBULO 

 
O CISAMESP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 
01.080.759/0001-94, isento de inscrição estadual, com endereço na Av. Major 
Armando Rubens Storino, nº. 2200, Jardim Canadá, Pouso Alegre/MG, CEP.   
37558-750, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 011/2022, na 
modalidade Pregão Presencial no 006/2022, do tipo menor preço por item, regido 
pela Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/93, Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações posteriores, e demais condições 
fixadas neste instrumento convocatório.  
 

I - OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos médicos - 
hospitalares para atender às necessidades do CISAMESP, nas especificações, 
quantidade e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2. Os equipamentos deverão atender às exigências e especificações mínimas 
contidas no descritivo do item. 
 
1.3. Das demais condições de especificação: 
 
1.3.1. Para todos os equipamentos de saúde é obrigatória a autorização e 
Registro na ANVISA, devendo a licitante indicar em sua proposta, o número do 
Registro. 
 
1.3.1.1. A comprovação do registro do produto na ANVISA será aferida pelo Fiscal 
do Contrato, no ato da entrega do equipamento. 
 
1.3.1.2. A licitante deverá fazer declaração formal para os itens que são 
equipamentos de saúde e que não estão sujeitos ao Registro da ANVISA, 
demonstrando claramente a dispensa do registro. 
 
 

II – ÁREA SOLICITANTE 

 
2. Secretaria Executiva do CISAMESP. 
 
 

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3. Poderão participar do certame quaisquer empresas interessadas, cujo 
objeto social da empresa abranja o desta licitação e que comprovem, na fase 



 

4 

de habilitação, possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital. 
 
3.1. Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 
 
3.2.  Não poderá participar da presente licitação empresa: 
 
a) suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
b) que estejam reunidas em consórcio e seja controlada, coligada ou subsidiária 
entre si; 
 
c) com falência decretada, concursos de credores, dissolução, em liquidação judicial 
ou extrajudicial; 
 
d) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
 
e) estrangeiras que não funcionem no país. 
 
3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
3.4. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e 
“Proposta Comercial”, sem representante credenciado, deverão encaminhar em 
envelope separado denominado “Credenciamento”, cópia autenticada do ato 
constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as suas alterações ou 
da consolidação respectiva, juntamente com a Declaração de Inexistência de Fato 
Impeditivo, conforme modelo constante do Anexo III, deste Edital. 
 
3.5. A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

IV - CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento 
junto à Pregoeira, no horário estipulado às fls. 01 deste edital, dia 30/08/2022, até as 
08h30min, e entregar cópia autenticada ou cópia simples devidamente 
acompanhada dos respectivos originais dos seguintes documentos: 
 
4.1.1. Carteira de identidade ou documento legal equivalente; 
 
4.1.2. Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as 
suas alterações ou da consolidação respectiva, devidamente registrada, em se 
tratando de sociedade empresária e sociedade simples e, quando for o caso, 
acompanhado de documento que comprovem seus administradores; 
 



 

5 

4.1.3. Documento que o credencie a participar deste certame - procuração por 
instrumento público ou particular com firma reconhecida em Cartório, ou carta 
de credenciamento com firma reconhecida em Cartório, através da qual lhe seja 
atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos 
em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante. 
 
4.1.4. Apresentar Declaração dos interessados ou de seus representantes, de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação ao teor do que dispõe o art.4º, 
inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, a qual deverá ser entregue no 
ato do credenciamento, podendo obedecer ao modelo do Anexo VI deste Edital e, 
se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários.  
 
4.1.5. No caso de licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos 
do § 4º deste artigo, e que tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida lei, deverá comprovar sua condição de 
ME ou EPP, e apresentar fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração conforme modelo previsto no Anexo V. 
 
    4.1.5.1. O licitante que desejar se credenciar como ME/EPP deverá ainda, 
apresentar Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial para fins de 
enquadramento, expedida com no máximo 60 (sessenta) dias da data de abertura 
da licitação. Ou se o licitante for MEI deverá apresentar o Certificado da Condição 
de Micro Empreendedor Individual – CCMEI para fins de enquadramento, expedido 
também com no máximo 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação. 
  
    4.1.5.2. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem anterior, será 
considerado que o licitante optou por renunciar aos benefícios previstos. 
 
4.2. O documento de credenciamento também poderá obedecer ao modelo do 
Anexo II deste Edital e, se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos 
necessários ao credenciamento. 
 
4.3. Quando a empresa licitante se fizer representada por sócio, proprietário ou 
dirigente; deverá apresentar carteira de identidade ou documento legal equivalente 
desse representante, e o respectivo estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 
 
4.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Pregoeira 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 
capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
 
4.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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4.6.  A não demonstração de regular credenciamento compreenderá impedimento na 
participação dos atos do pregão, bem como da oferta de eventuais lances e 
apresentação de recurso. 
 
4.7. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia, desde que devidamente autenticadas em Cartório, e 
serão retidos para oportuna juntada no processo administrativo. 
 
4.8. A partir do momento em que a Pregoeira der por encerrada a fase de 
credenciamento, não serão mais admitidas novas licitantes. 
 
4.9. A Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme modelo referencial 
do Anexo III;  e a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, 
conforme modelo referencial do Anexo VI deste edital, também consistem em 
documento para credenciamento, e deverão ser apresentadas juntamente com os 
demais documentos para CREDENCIAMENTO e entregues à Pregoeira. 
 
 

V- APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
5.1. Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues à 
Pregoeira na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, 
colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte 
externa, as seguintes informações: 
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA  

 
(RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA) 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISAMESP 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

(RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA) 
 
 

VI - PROPOSTA COMERCIAL 
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6.1. A Proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Proposta - 
ANEXO I deste edital ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, em uma via datilografada ou impressa com tinta indelével, 
sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, com identificação da empresa 
proponente, n.º do CNPJ, endereço, telefone, devidamente datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo seu representante legal ou credenciado, 
devidamente identificado e qualificado, dela constando ainda: 
 

     a) Descrição detalhada do objeto, com todos os elementos indispensáveis a sua 
precisa caracterização, demonstrando sua conformidade com as especificações 
exigidas neste Edital; 
 
b) O preço unitário e preço total de cada item; 
 
c) Indicação expressa da marca dos itens ofertados, vedados acréscimos de 
expressões como “conforme nossa disponibilidade em estoque”; 
 
d) Período de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da sessão pública do certame. Caso esse prazo não esteja 
expressamente indicado na “Proposta Comercial”, o mesmo será considerado como 
aceito para efeito de julgamento; 
 
e) Declarações: 
 

 De que a entrega dos produtos deverá ocorrer conforme estabelecido no 
Termo de Referência e na Minuta Contratual; 

 De que nos preços propostos encontram-se incluídos todas as despesas com 
transporte, embalagens, fretes, impostos, tributos, encargos sociais e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da 
presente licitação. 

 De que os produtos ofertados atendem às normas da ABNT e demais normas 
e legislações pertinentes, vedados acréscimos de expressões como 
“referência, similar ou conforme nossa disponibilidade de estoque”. 

 De que as condições de pagamento será conforme estipulada no Edital. 
 
f) Deverá constar junto à proposta comercial (dentro do envelope) catálogo original 
do produto, sob pena de desclassificação. 
 

 Não serão aceitos catálogos montados/criados pelo licitante. 
 Os catálogos impressos diretamente do site/internet só serão aceitos se 

contiverem a fonte, data e demais itens que possibilitem a conferência da 
autenticidade, bem como se o produto ofertado realmente atende às 
características do que foi requisitado. 

 A apresentação dos catálogos é uma forma de verificar se o produto 
ofertado realmente atende às características requisitadas. Se o licitante 
não apresentar o catálogo original do produto ou se o catálogo 
apresentado se referir ao produto ofertado pela empresa, e esse produto 
não apresentar as características exigidas, a proposta será passível de 
desclassificação.  
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        g) Para todos os equipamentos de saúde é obrigatório a Autorização e Registro na 

ANVISA. 
 

 A licitante deverá fazer declaração formal para os itens que são equipamentos 
de saúde e que não estão sujeitos ao Registro na Avisa, demonstrando 
claramente a dispensa do registro. 

 
6.2. Será desclassificada a proposta que: 
 
6.2.1. apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e incisos I  e II do art. 48 da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
6.2.2. não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências; 
 
6.2.3. não atenda às especificações do objeto desta licitação; 
 

         6.2.4. não indique expressamente as marcas de todos os itens ofertados, ou 
acrescente expressão como “referência”, “similar” ou “conforme nossa 
disponibilidade de estoque”. 
 
6.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
 
6.4. Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira e Equipe de Apoio quaisquer 
erros matemáticos e/ou de digitação, quando tais erros se referirem exclusivamente 
a questões formais. 
 
6.5. Constar na proposta os preços em moeda corrente nacional, com até duas 
casas decimais (R$0,00). 
 
6.6. O preço deverá ser cotado considerando a entrega do objeto no local 
determinado e demais condições previstas neste instrumento, de acordo com as 
especificações e quantitativos constantes da Ordem de Fornecimento expedida pelo 
CISAMESP, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, 
tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos 
ou acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo 
atendimento ao objeto licitado. 
 
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para os itens objeto desta 
licitação. 
 
6.8. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial. 
 
6.9. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento das exigências de habilitação previstas neste Edital. 
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6.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 
lances. 
 
6.11. A pregoeira poderá efetuar diligências durante a sessão, para verificar a 
veracidade dos dados apresentados, podendo desconsiderar formalidades que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
6.12. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, 
retificações de preços, alterações ou alternativas nas condições/ especificações 
estipuladas.  
 

VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
7.1. Habilitação Jurídica 
 
7.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a última alteração contratual, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e sociedade 
simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores (a comprovação do registro poderá ser feita 
mediante certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no 
documento); 
 
7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
 
7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, devendo todos 
os documentos estar traduzidos para o vernáculo, por tradutor oficial. 
 
Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da 
empresa deverá ser compatível com o objeto licitado. 
 
7.2. Qualificação Econômica – Financeira 
 
7.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial e 
de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de 
emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro 
prazo não constar do documento. 
 
7.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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7.3.1. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 
 
7.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
 
   7.3.2.1.  A prova de inscrição poderá ser feita por documento hábil emitido pelo 
órgão municipal ou estadual. 
 
7.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
 
7.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Estado; 
 
7.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município; 
 
7.3.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda, atualizada; 
 
7.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT); 
 
 
7.4. Regularidade de funcionamento 
 
7.4.1. Alvará de licença e funcionamento, em consonância com as normas de 
vigência do órgão municipal onde se localiza a empresa licitante. 
 
7.4.2. Autorização de funcionamento da empresa licitante emitido pela ANVISA, 
caso seja necessário. 
 
7.5. Qualificação técnica 
 
7.5.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o licitante fornecido objeto 
com características técnicas semelhantes e compatíveis às descritas no Termo de 
Referência; 
 
7.6. Outros documentos 
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7.6.1. Declaração expressa de que a empresa não emprega trabalhador nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo 
representante legal do licitante (modelo Anexo IV). 
 
7.7. A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionada a 
confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto a sua 
autenticidade, pela Equipe de Apoio do Pregão. 
 
7.8. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, desde que 
autenticada por cartório competente. 
 
7.8.1. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados à Pregoeira ou à Equipe de Apoio para 
autenticação. 
 
7.8.2. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste 
título, não poderão em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que 
configurem o seu requerimento. 
 
7.9. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação 
em desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante. 
 
7.10. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
7.11. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
7.12. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
da Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Consórcio, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
7.12.1. A não - regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar 
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art.4º, inciso XXIII, da 
Lei Federal nº 10.520/02. 
 
7.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a 
habilitação deverão estar: 
 
7.13.1 Em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo, 
observando que: 
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• Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou 
• Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
• Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 
• Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
 

VIII – PROCEDIMENTOS  DA  SESSÃO  DO  PREGÃO 

 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas licitantes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade 
em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, 
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
 
8.2. Classificação das Propostas Comerciais 
 
8.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 
verificando-se o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 
neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo. 
 
8.2.2. A Pregoeira classificará para a próxima etapa, a proposta de menor preço por 
item e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) à proposta de menor preço, para que seus autores possam ofertar lances 
verbais. 
 
8.2.3. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
8.2.4. No caso de empate, onde duas ou mais licitantes tenham obtido pontuações 
iguais, a vencedora será conhecida através de sorteio a ser procedido em ato 
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
8.2.5. Se a Pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará 
prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha 
de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios. 
 
8.2.6. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço, analisado para 
execução global do objeto e cumprimento das normas legais, a proposta será 
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais. 
 
 
8.3. Lances Verbais 
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8.3.1. Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a 
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes, a começar pelo autor da proposta classificada de maior 
preço, e, assim, sucessivamente, até o autor da proposta de menor preço. 
 
8.3.2. Se, antes de iniciada a etapa de lances verbais, for verificado que duas ou 
mais propostas ficaram empatadas, em absoluta igualdade de condições, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
8.3.3. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance 
registrado pela Pregoeira. 
 
8.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 
 
8.4. Julgamento 
 
8.4.1.  O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que 
observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
8.4.2.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de 
acordo com os critérios estabelecidos neste edital. 
 
8.4.3. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
8.4.4. Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do 
edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita. 
 
8.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, 
e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado 
proposta. 
 
8.4.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 
 
8.4.7. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira poderá negociar 
com o proponente para que seja obtido melhor preço. 
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8.4.8. Caso o menor lance seja ofertado por uma ME ou EPP, a pregoeira abrirá a 
etapa de negociação. 
 
8.4.9. Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma ME ou 
EPP e, se houver proposta apresentada por ME ou EPP igual ou até 5% superior à 
melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma: 
 
8.4.10. Será oportunizado o exercício do direito de preferência a ME ou EPP, que 
consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa 
melhor classificada que não se enquadra como ME ou EPP. 
 
8.4.11. O novo valor proposto pela ME ou EPP deve ser apresentado após o 
encerramento da fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da 
convocação da pregoeira, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
8.4.12. A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por 
meio do mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas a ME ou 
EPP, apta a exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta de valor inferior 
ao preço ofertado pela empresa melhor classificada, que não se enquadra como ME 
ou EPP. 
 
8.4.13. O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do 
direito de preferência, será excluído pela pregoeira. 
 
8.4.14. Havendo o exercício de preferência por ME ou EPP, a pregoeira passa à 
etapa de negociação, observando-se os demais procedimentos subsequentes 
estabelecidos para cada etapa deste certame. 
 
8.4.15. Caso a ME ou EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda às 
exigências do edital, serão convocadas as ME ou EPP remanescentes, cujas 
propostas se enquadrem no limite de 5% estabelecido, obedecida a ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito e, assim, sucessivamente, até a 
identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital. 
 
8.4.16. Se houver equivalência de valores apresentados por ME ou EPP, dentre as 
propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço 
ofertada pela empresa não enquadrada como ME ou EPP, será realizado sorteio em 
hora marcada, após comunicação aos licitantes, para identificação daquela que terá 
preferência na apresentação de nova proposta. 
 
8.4.17. Na hipótese de nenhuma ME ou EPP exercer o direito de preferência ou não 
atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como ME ou EPP que 
apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-
se com ela a fase de negociação. 
 
8.4.18. Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a 
conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a 
contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a 
proponente visando obter melhor preço.  
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8.4.19. Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor 
preço não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências editalícias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
observando-se o direito de preferência estabelecido para as ME e EPP, verificando 
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação. 
 
8.5. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
8.6. Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada 
pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes.  
 
8.7. Caso seja solicitado pela Pregoeira, o licitante vencedor do certame deverá 
encaminhar no endereço do CISAMESP, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após o encerramento deste pregão, nova Proposta conforme Anexos I – 
Modelo de Proposta, AJUSTADA  AO  PREÇO FINAL, em uma via, datilografada 
ou processada em computador, com identificação da empresa licitante, ou em 
modelo próprio em que constem todas as informações previstas no referido modelo.    
 
8.8. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, a 
Pregoeira devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
 

IX – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
Da impugnação 
 
9.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 
licitante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento 
das propostas, dirigidas à Pregoeira do CISAMESP, devendo ser entregues no Setor 
de Licitação do CISAMESP ou encaminhas no e-mail: 
licitacaocisamesp@gmail.com, no horário de 08h00minàs16h00min. 
 
9.2. Para impugnação do edital ou interposição de recursos, o interessado ou 
licitante deverá apresentar junto com suas razões, os documentos necessários que 
identifiquem a empresa ou pessoa física (caso não seja sócio ou proprietário, deverá 
apresentar procuração registrada no cartório), bem como suas alegações. 
 
9.3. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes 
documentos originais, autenticados por cartório, ou cópia simples devidamente 
acompanhada do original para conferência: 
 
            9.3.1. Contrato Social e alterações da empresa licitante; 
            9.3.2. Cópia do documento de identidade; 
            9.3.3. Procuração por instrumento público ou particular. 
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9.4. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
9.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
Recursos 
 
9.6. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação.  
 
9.7. O licitante poderá também, apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, 
as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais 
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 
9.8. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de interpor recurso. 
 
9.9. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
9.10. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
9.11. Os resultados dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de 
avisos do CISAMESP e comunicados a todos os licitantes via e-mail. 
 
 

X– ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
10.1. O objeto do presente Pregão será adjudicado à proponente classificada para o 
item, pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
10.2. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame 
ao licitante vencedor, com posterior homologação do resultado pela autoridade 
superior, afixando-se a decisão no quadro de avisos do CISAMESP. 
 
10.3. Havendo interposição de recurso, após o julgamento e comunicado este às 
licitantes, caberá à autoridade superior a adjudicação do objeto ao licitante 
vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento licitatório, com 
a fixação da decisão no quadro de avisos do CISAMESP. 
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XI – PENALIDADES 

 
11.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste pregão ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, sem prejuízo das estabelecidas neste Edital. 
  
11.2. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, a contratante poderá aplicar à empresa(s) vencedora(s) garantida o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades: 

  
11.2. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e 
a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
  
11.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, a critério do 
CISAMESP e conforme a gravidade do ato; 
 
11.2.3. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, poderá o contratante, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
  
11.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o CISAMESP, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
  
11.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
  
11.3. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c o art.14 do Decreto 
3.555/2000, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art.4º da Lei nº 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais 
cominações legais. 
 
11.4. As sanções estabelecidas nos itens 11.2.5 e 11.3 são de competência da 
autoridade máxima da contratante. 
 
 

XII – PAGAMENTO 

 



 

18 

12.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está 
prevista e indicada no processo pela área competente do CISAMESP. 
12.2. Será pago a CONTRATADA, os valores registrados pelo produto efetivamente 
entregue, após a devida comprovação da entrega do produto nas condições 
exigidas. 
 
12.3. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do CISAMESP, em até 20 (vinte) dias úteis, após o 
fornecimento do equipamento, mediante faturamento em nota fiscal e através 
exclusivamente de transferência bancária nas instituições financeiras oficiais ou 
através de boleto bancário. 
 
12.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 
obrigatoriamente, com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e de proposta de preço, e no próprio instrumento de 
Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo 
que aquele de filial ou da matriz. 
 
12.5. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento regular. 
 
12.6. Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) 
deverá (ao) ser trocada(s) e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da 
data de sua correta reapresentação. 
 
12.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
 
12.8. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, quando for 
ocaso, dos demais documentos de habilitação que estiverem vencidos. 
 
  

XIII – OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

 
13. O licitante vencedor ficará obrigado a: 
 
13.1. Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento 
a estas condições caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar às penalidades previstas 
neste Edital. Ocorrendo essa hipótese, o CISAMESP convocará os licitantes 
remanescentes; 
 
13.2. Fornecer o objeto, sob o preço ofertado através dos lances registrados em ata, 
e sob o prazo contratual; 
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13.3. Fornecer ao CISAMESP a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) aos 
produtos entregues, acompanhada das certidões: Certidões de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e FGTS; 
 
13.4. Substituir os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, caso seja 
detectado defeito ou irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas; 
 
13.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas 
na licitação; 
 
13.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o 
limite fixado no §1º do art.65 da Lei nº 8.666/93; 
 
13.7. Cumprir o prazo de entrega pactuado, que será de no máximo 20 (vinte) dias 
corridos após a emissão e envio da OF – Ordem de Fornecimento. 
 
13.8. Receber as Ordens de fornecimento por e-mail; 
 
13.9. Os equipamentos deverão possuir, obrigatoriamente, o Registro na ANVISA. 
 
 

XIV – FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
14.1. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta 
licitação será a Secretaria Executiva do CISAMESP. 
 
14.2. O CISAMESP realizará, inicialmente, o recebimento provisório dos 
equipamentos, nos termos do artigo 73, II, a, da Lei nº 8.666/93, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do mesmo, com as especificações constantes 
neste Edital. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis. 
 
14.3. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
corridos, após o recebimento pela CONTRATADA, da respectiva Ordem de 
Fornecimento emitida pelo Consórcio, onde se relatarão de maneira circunstanciada 
as condições do fornecimento e os itens que serão entregues e recebidos no 
Consórcio. 
 
14.4. No caso de defeitos ou imperfeições nos equipamentos, os mesmos serão 
recusados, cabendo à adjudicatária substituí-lo por outro com as mesmas 
características exigidas no Edital, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos 
da recusa. 
 
14.5. Todas as despesas decorrentes da entrega dos bens, como fretes, seguro, 
entre outros, correrão por conta da empresa vencedora. 
 
14.6. Na ocorrência de atrasos na entrega, o CISAMESP poderá aplicar as 
penalidades previstas neste Edital. 
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14.7.  Ao CISAMESP reserva-se o direito de não receber os equipamentos em 
desacordo com as especificações dos objetos constantes do Edital. Caberá às 
empresas contratadas, no caso de recusa no recebimento, substituir de imediato o 
produto, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de rescisão do contrato e sem 
prejuízo das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório. 
 
14.8. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Consórcio, em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne 
à execução do objeto do contrato. 
 

XV – CONDIÇÕES CONTRATUAIS E RESCISÃO  

 
15.1. Encerrada a fase de julgamento e uma vez homologada pela autoridade 
superior a adjudicação correspondente, convocar-se-á a adjudicatária para 
assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. A recusa 
injustificada em assinar o contrato sujeitará o licitante faltoso às penalidades 
previstas neste Edital. 
  
15.2. O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura 
do contrato implicará perda do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
conforme artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.3. Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, o CISAMESP 
convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observado o 
direito de preferência para as ME e EPP, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços. 
 
15.4. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/93. 
  
15.5. O Contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
15.6. O prazo para entrega dos equipamentos será de no máximo 20 (vinte) dias 
corridos após a emissão e envio da Ordem de Fornecimento. 
 
 

XVI – REVISÃO DE PREÇOS 

 
1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da empresa vencedora e a retribuição da 
Contratante, para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 
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2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
 

XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 
 
1.1. Anexo I - Modelo de Proposta; 
 
1.2. Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
 
1.3. Anexo III - Modelo de Inexistência de Fato Impeditivo; 
 
1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
1.5. Anexo V- Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; 
 
1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 
Habilitação e que a proposta atende às exigências do Edital; 
 
1.7. Anexo VII - Termo de Referência; 
 
1.8. Anexo VIII - Minuta Contratual. 
 
 
16.2. Os Anexos II, III, V e VI compreendem a DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR, e 
deverão ser entregues separados à Pregoeira para Credenciamento da 
licitante. 
 
16.2.1. O Anexo IV deverá ser acondicionado no Envelope “Documentação de 
Habilitação”. 
 
16.3. O licitante é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
  
16.4. Reserva-se à pregoeira o direito de solicitar em qualquer época ou 
oportunidade, informações complementares. 
  
16.5. No interesse do CISAMESP, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização: 
a) poderá ser adiada a data da abertura desta licitação; 
b) poderão ser alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo 
para a sua realização; 
c) a sessão de apresentação de lances verbais poderá ser prorrogada para os dias 
subsequentes, nos dias e horários determinados pelo CISAMESP, conforme sua 
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conveniência, caso a pregoeira entenda necessário. No caso de realizar-se em mais 
de um dia, será lavrada uma ata para cada sessão realizada e convocados os 
licitantes para a próxima sessão. 
  
16.6. Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento 
de propostas pelos licitantes, após a sua entrega, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes neste Edital. 
  
16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão. 
  
16.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse do CISAMESP, a finalidade e a segurança da contratação. 
  
16.9. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem 
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
  
16.10. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 
  
16.11. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado com 
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 
  
16.12. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o 
exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
   
16.13. A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite o certame, desde que arguidas 
por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes 
de proposta. 
 
16.14. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos, 
localizado no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, pelo prazo de 05 
(cinco) dias úteis, independentemente da sua publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
  
16.15. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela pregoeira ou 
autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições 
de Lei n° 8.666/93.  
 
16.16. Cópia deste instrumento convocatório estará à disposição dos interessados 
na sede do CISAMESP, localizada na Av. Major Armando Rubens Storino, nº. 2200, 
Pouso Alegre/MG, no horário de 08h00min as 12h00min horas e de 13h00min às 
16h00min horas. 
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16.17. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do  
e-mail:licitacaocisamesp@gmail.com,  pelo telefone (35) 3423-3353 ou no endereço 
citado no item anterior. 
 
16.18. Fica eleito o foro da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 
 
 
                                 Pouso Alegre, 15 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
                                           Rutinéia Pereira Bannitz 
 
                                                      Pregoeira 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 
RAZÃO SOCIAL:________________________________________________ 
ENDEREÇO:___________________________________________________  
CNPJ:___________________________ 
TELEFONE:__________________ 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: _______________________ 
 
 
 

ITEM QUANT. 
 

UNID.    ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

MARCA PREÇO 
UNITÁRIO 

 
TOTAL 

01 01 Unid. Aspirador cirúrgico de secreções – 
Descrição conforme Termo de 
referência. 

   

02 05 Unid. Carro Maca Hospitalar Inoxidável – 
Descrição conforme Termo de 
referência. 

   

03 01 Unid. Carrinho de anestesia - Descrição 
conforme Termo de referência. 

   

04 02 Unid. Mesa Clínica Elétrica com 
Trendelenburg – Descrição conforme 
Termo de referência. 

   

05 01 Unid. Mesa Cirúrgica Eletro hidráulica - 
Descrição conforme Termo de 
referência. 

   

06 06 Unid. Cama Fowler 3 manivelas - Descrição 
conforme Termo de referência. 

   

07 06 Unid. Poltrona Hospitalar Reclinável - 
Descrição conforme Termo de 
referência. 

   

08 06 Unid. Mocho cirúrgico – Descrição conforme 
Termo de Referência. 

   

09 02 Unid. Foco Cirúrgico Led de Teto - Descrição 
conforme Termo de Referência. 

   

10 01 Unid. Bisturi Eletrônico – Descrição conforme 
Termo de Referência. 

   

11 05 Unid. Monitor Multiparâmetros – Descrição 
conforme Termo de Referência. 

   

12 01 Unid.  Módulo de Capnografia para Monitor 
Multiparâmetros (item 11) - Descrição 
conforme Termo de Referência. 

   

13 02 Unid.  Negatoscópio/Megatoscópio LED - 
Descrição conforme Termo de 
Referência. 

   

14 10 Unid. Escada com 2 Degraus - Descrição 
conforme Termo de Referência. 
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15 06 Unid. Tripé Porta Soro - Descrição conforme 
Termo de Referência. 

   

16 10 Unid. Travesseiro Hospitalar - Descrição 
conforme Termo de Referência. 

   

17 06 Unid. Hamper - Descrição conforme Termo de 
Referência. 

   

18 04 Unid. Mesa de Apoio (Auxiliar) – Descrição 
conforme Termo de Referência. 

   

 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ___________________ (_____________________________). 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: _____ (_________) dias. 
 
 
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para 
os objetos licitados, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que: 
 

 A entrega dos produtos deverá ocorrer conforme estabelecido no Termo de 
Referência e na Minuta Contratual; 

 Nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas com transporte, 
embalagens, fretes, impostos, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação; 

 Os produtos ofertados atendem às normas da ABNT e demais normas e legislações 
pertinentes; 

 As condições de pagamento serão conforme estipuladas no Edital; 
 Por fim, declaramos ciência a todos os termos do edital como se nesta estivessem 

transcritos. 
 
 
                                                     Local e data 
 
 
                               ______________________________________ 
                              Nome e assinatura do responsável pela empresa 
                                                                   
                                                                  e 
                                                            
                                                     Carimbo do CNPJ 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

                                     PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 
 

 
Pelo  presente  instrumento, a  empresa _____________________, inscrita no CNPJ 
nº___________________________, com sede à ______________________, neste 
ato representada por ______________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________ e RG nº____________________, pelo presente instrumento 
de mandato, credencia o (a) Sr.(a) 
_________________________________________, portador do Documento de 
Identidade n.º ___________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________________________, para participar das reuniões relativas ao processo 
licitatório acima referenciado, podendo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito 
de recurso e apresentar impugnação à recursos, bem como, assinar atas, recorrer 
de decisões administrativa, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame. 
 
 
 
 
 

Local, ____ de _______________de ________. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
                               Assinatura, nome legível e carimbo da empresa 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 
 

 
 

Pelo presente Termo, a empresa _______________________________, inscrita no 
CNPJ nº ________________________, com sede na ______________________, 
na cidade de ______________________, relativamente ao Processo Licitatório nº 
011/2022, Pregão Presencial nº 006/2022, promovido pelo Consórcio Intermunicipal 
de Saúde – CISAMESP, por meio de seu representante legal abaixo assinado, se 
compromete a DECLARAR, sob as penas da Lei, a existência de qualquer fato 
superveniente impeditivo a sua participação no referido processo, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como que não se acha 
declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do 
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 

 
 

 
                       Local, ________ de ________________ de ________. 
  
  
  
 
 
 

  _______________________________________________ 
                           Assinatura do responsável pela empresa e carimbo  
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 
 
 
A empresa _________________________________________________________, 
 
inscrita no CNPJ nº _________________________________, por intermédio de seu 
 
representante legal o(a) Sr.(a) ___________________________________________  
 
_______________________________________, portador da Carteira de Identidade 
 
nº ____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as 
penas da Lei,  em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
                 Pouso Alegre, ________ de ________________ de _______. 
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________  
Nome, assinatura do responsável legal e carimbo da empresa 

  
 
 
 
                 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU 
EPP 

 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 
 
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal ou 
credenciado, Sr.(a) ____________________________________, portador (a) do 
Documento de Identidade nº ____________________ e inscrito no CPF sob o nº 
_________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente  data, é considerada: 
 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar  nº 123, 
de 14/12/2006; 
 
( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
Declara ainda, que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das 
hipóteses descritas no §4º, do art.3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 
 
                    Pouso Alegre, _____ de ________________ de _______. 
  
  
  
  
  

________________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela empresa e carimbo 

  
  
 
OBS: 
  
1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
2) Esta declaração será entregue à Pregoeira por ocasião do credenciamento, pelas 
empresas que pretendem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar nº123/06. 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DE QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 
 
 

 
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) 
____________________________________, portador (a) do Documento de 
Identidade nº ____________________ e inscrito no CPF sob o nº 
_________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, e que sua proposta atende às exigências do edital. 
 
 
 
 
                            Local, _____ de ________________ de _______. 
  
  
  
  
  

________________________________________________  
Nome e assinatura do responsável pela empresa e carimbo 
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ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
                                    PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
  
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  
 
1.1. Aquisição de equipamentos médicos - hospitalares para atender às 
necessidades do CISAMESP. 
 
 
2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS OBJETOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO – REQUISITOS MÍNIMOS UNIDADE 
QUANTID. 
ESTIMADA 

 

01 

ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÕES 
 
Compressor de aspiração de sangue e secreções com motor isento de óleo, de 
potência mínima de 1/5HP com protetor térmico e fluxo de ar mínimo de 34 litros 
por minuto. 
Capa de acabamento plástico ou fibra, com superfície lisa para blindagem dos 
componentes internos e que permita limpeza/higienização sem riscos de choques 
elétricos. 
Deve atingir pressão negativa (vácuo) de desempenho de pelo menos -500 mmHg 
(-20pol/hg) ou menor, quando exigido. 
Deve possuir ainda rodízios de movimentação, mangueira de sucção de 1,6 metros 
no mínimo, pedal de acionamento extra, 06 cânulas semi-curva com esfera e 06 
cânulas semi-curvas sem esfera autoclaváveis. 
Deve possuir vacuômetro no painel com válvula de regulagem do nível de vácuo 
com funcionamento por permissão de entrada de ar para quebra do vácuo, e não 
por estrangulamento do canal. 
Deve possuir filtro bacteriológico entre o compressor e o frasco de secreção para 
evitar contaminação interna com consequente pulverização de bactérias no 
ambiente. 
O frasco reservatório deve ser de volume mínimo de 3 litros de capacidade, ser 
esterilizável e a sua tampa de borracha deve possuir bóia de segurança                          
anti-transbordo desmontável para lavagem. 
 

unidade 
 

01 
 

02 

CARRO MACA HOSPITALAR INOXIDÁVEL 
 
MOVIMENTOS: Movimento da cabeça. 
ACIONAMENTO: Acionados por cremalheira. 
CHASSI: Estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304 30x20x1,2 mm. 
BASE: Construída em tubos de aço inox AISI 304 de 31,75x1,2 mm de espessura. 
LEITO: Articulado, construído em chapa de aço inox AISI 304 de 1,00 mm de 
espessura. Leito fixo a base. 
PARA-CHOQUE: Em PVC em toda volta. 
RODÍZIOS: 4 rodas de 5" polegadas em termoplástico, sendo duas com freios 
dispostas e acionadas diagonalmente. 
GRADES: De abaixar em tubo de aço inoxidável AISI 304, com mecanismo de trava 
rápida. 
ACABAMENTO: Polimento escovado, com soldas e cantos sem rebarba.  
COLCHÃO: Colchão de 3 cm de espessura mínima, revestido em courvim nas 
dimensões da maca. 
DIMENSÕES: 
• EXTERNAS: 1950 mm X 750 mm (CxL) 
• INTERNAS: 1800 mm X 600 mm (CxL) 

unidade 
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• ALTURA: 850 mm 
CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 150 kg 
PROCEDÊNCIA: Nacional 
 

03 

CARRINHO DE ANESTESIA 
 
Sistema de anestesia completo, microprocessado, para cirurgias de alta 
complexidade em pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. 
Para ser utilizado em ambiente de emergência, centro de parto e cirúrgico, para 
procedimento de anestesia, composto por rack, vaporizador (a ser escolhido pelo 
cliente), sistema de ventilação, monitoração e acessórios. 
  
Atendendo a norma de Segurança em anestesia ABNT ISO 80.601-2-13. 
  
Construído em gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi 
ou material tecnicamente compatível com a finalidade. Bandeja superior para 
suporte de equipamentos de monitorização extras, interface. Mesa de trabalho, 
dotado de gaveta e rodízios com travas nas rodas dianteiras. 
  
Permitir também a utilização através de cilindro de O2 e N2O com manômetro de 
verificação da pressão do cilindro disponível no equipamento, rotâmetro com bloco 
de fluxômetro de O2 e Ar ou O2 e N2O, transparente retroiluminado com escala de 
alto e baixo fluxo ou digital. Tubulação interna diferenciada para cada gás e sistema 
de segurança contra hipóxia que garanta uma mistura de no mínimo 25% de O2, 
fluxo de oxigênio de no mínimo 35l/min. 
  
Deve dispor de botão de oxigênio diferente dos demais para uma pronta 
identificação deste; entrada de O2, N2O e ar comprimido de rosca padrão. 
  
Filtro totalmente autoclavável, canister com fechamento através de rosca, com 
abastecimento e troca de cal sodada sem necessidade de desconexão de cabos, 
com capacidade para no mínimo 800 ml, sensor de fluxo único e universal para uso 
em pacientes adulto à neonatal, sistema de exaustão de gases, ventilação manual 
e ajuste de pressão da válvula APL de aproximadamente 5 a 70 cmH2O. 
  
O aparelho deve possuir pistão ou fole integrado ao circuito respiratório, operando 
de forma passiva ascendente com campânula graduada e acoplamento para 
vaporizador calibrado. 
 
Deve ser fornecidos pulmões de teste infantil, adulto e obeso para ajustes e testes 
do equipamento. 
 
Ventilador pulmonar com tela de cristal liquido colorida, que permita ventilação 
mecânica nos seguintes modos: ventilação controlada a volume, ventilação 
controlada a pressão, ventilação por pressão de suporte, ventilação 
manual/espontânea. Atendendo as seguintes faixas mínimas de parâmetros: 
Volume Corrente de 10 a 1400 ml, freqüência 5 a 70rpm, fluxo inspiratório 5 a 
100l/min, pressão suporte 3 a 40, peep de 10 a 50cmh2o, pausa inspiratória de 5 a 
50%, relação I:E, disparo por fluxo ou pressão. Todos os controles devem possuir 
faixas de ajustes suficientes para atender a pacientes de neonatais a adulto obesos 
mórbidos. 
  
Deve possuir no mínimo monitorização respiratória de volume corrente, freqüência 
respiratória, pressão de pico, platô média, peep, FIO2, possibilitar a visualização 
dos parâmetros monitorados mesmo com o equipamento em stand-by, 
Monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e CO2 x tempo. Alarmes 
para pressão, volume corrente, FIO2, apneia. 
  
Tempo mínimo de autonomia para bateria de 45 minutos. Alimentação 110V/220V-
60Hz. 
  
Possibilidade de monitorização de agente de gases e monitorização numérica e 
gráfica da capnografia disponível no aparelho de anestesia. 
 

unidade 01 

04 
MESA CLÍNICA ELÉTRICA COM TRENDELENBURG 
 

unidade 02 
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 Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência, apoiada sobre 4 
rodízios duplo com freio; 

 Braço direito e esquerdo estofado na cor, com movimentos de abertura lateral e 
longitudinal e com réguas em aço cromado; 

 Encosto recortado, em alma de aço, carenagem em PSAI; 
 Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo, 

ou rolete de encaixe. 
 Perneira em alma de aço, carenagem em PSAI; 
 Assento estrutura em aço, pintura epóxi, acabamento laterais em PSAI. 
 Assento com movimento Trendelemburg 17graus ou maior, acionado por chaves 

nas laterais da mesa; 
 Os movimentos do assento, encosto, perneira e Trendelenburg são através de 4 

moto redutores isentos de óleo; 
 Estofamento anatômico PU injetado, revestido em PVCRON revestido com PVC 

cristal; 
 Travesseiro com apoio de cabeça anatômico estofado na cor e revestido em PVC 

cristal; 
 Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho e volta zero automático; 
 Chave geral liga e desliga bipolar. Atende à norma IEC 601.1. Interrupção 

instantânea; 
 Tensão alimentação automática: 100-230VAC-50/60Hz; 
 Altura mínima 600 mm; 
 Altura máxima: maior ou igual a 1000 mm; 
 Capacidade de elevação total: maior ou igual de peso líquido 120 kg; 
 Peso líquido: 120 kg; 
 Largura mínima: 0,60m; 
 Largura máxima 0,90m; 
 Comprimento mínimo: 1,70m. 
  

05 

MESA CIRÚRGICA ELETROHIDRAULICA 
 
Características Mínimas: 
 
Mesa cirúrgica eletro hidráulica para cirurgias de pequeno, médio e grande porte, 
permitindo ao cirurgião posicionar o paciente de acordo com a exigência da 
intervenção e da técnica a ser empregada; 
 
Movimentos de trendelemburg, reverso trendelemburg, lateral direita, lateral 
esquerda, dorso subir e baixar e perneiras subir e baixar acionados por meio de 
pistões hidráulicos e comandados através de controle remoto e painel localizado na 
estrutura da mesa. O movimento de subir e baixar cabeceira deve possuir 
regulagem manual, bastando apertar a alavanca para posicionar a cabeceira, 
movimento longitudinal manual ou elétrico; segmento das perneiras deve permitir 
articulação horizontalmente, bem como inversão para possibilitar maior acesso para 
o cirurgião na parte central do equipamento, o equipamento deve permitir também 
inversão do segmento de dorso e perneira bipartida, permitindo assim mais 
combinações de ângulos para posicionamento do paciente; 
 
Deve possuir sistema de segurança que trava a movimentação das rodas, enquanto 
a superfície da mesa (leito) permanece em qualquer posição. Na posição limite 
mais próxima do solo (leito na posição mais baixa), as rodas são liberadas 
permitindo o deslocamento do equipamento, movimento acionado por pistão 
hidráulico e comandado por controle remoto; 
 
Leito universal radio transparente (cabeceira, dorso e perneira) apropriado para a 
utilização de raios-x e do arco cirúrgico com colchonetes isento de costuras; 
 
Deve possuir um sistema de emergência, que permite a continuidade dos 
procedimentos cirúrgicos em caso de falta de energia elétrica, equipada com 
baterias seladas; 
 
Estrutura robusta com coluna fabricada em aço retificado e revestido com cromo 
duro (guias) com sistema de ajuste de folga; 
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Base, elevador e quadro de assento devem ser revestidos em chapa de aço 
inoxidável (aço cromo níquel), com espessura mínima de 2 mm. As articulações 
(perneiras e dorso), guias laterais (réguas) e placas laterais de acabamento do leito 
devem ser fabricadas em aço inoxidável (aço cromo níquel); 
 
Equipamento deve suportar pacientes de 200 Kg ou mais em movimento, 
alimentação 220 Volts, com as seguintes dimensões ou maiores 2,00 m 
comprimento do leito; 0,55 m largura do leito; 0,80 m de altura mínima do leito e 
1,00 m altura máxima do leito; 
 
Deve permitir os seguintes ângulos mínimos: 
Cabeceira subir/baixar 0°-30°/0°-90°; Perneira subir/baixar 0°-35°/0°-70°; Dorso 
subir/baixar 0°-65°/0°-30°; Trendelemburg/reverso 0°-20°/0°-20°; Lateral esquerda/ 
direita0°-20°/0°-20°. 
 
O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde e ainda certificado 
conforme as normas ABNT EN IEC 60601-1; EN IEC 60601-1-2; EN IEC 60601-2-
46. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 
 
01 (um) arco de narcose em aço inox AISI 304;  
01 (um) par de apoio de ombro; 
01 (um) par de apoio lateral; 
01 (um) par de porta braço com cinta de fixação;  
01 (par) porta coxas;  
01 (um) par de apoio lateral de cabeça. 
 

06 

CAMA FOWLER 3 MANIVELAS 
 
CHASSI: Tubos retangulares 50x30x1,50 mm de espessura pintado. 
CABECEIRA E PESEIRA: removíveis, construída em material termoplástico ou em 
inox. 
LEITO: articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5 mm 
perfurado e pintado. 
RODÍZIOS: de  3" polegadas termoplástico ou maior, com garfo em PU ou zincado, 
sendo duas com freios diagonalmente. 
BASE: recuada construída em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,50 mm 
ou maiores. 
MOVIMENTOS: executados por 3 manivelas escamoteáveis e cromadas. 
POSIÇÕES: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, elevação do leito. 
GRADES: de abaixar, em tubo de aço carbono pintado de 22,22x1,2 mm, com 
mecanismo de trava rápida. 
ACABAMENTO: tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó com secagem 
em estufa, ou em inox. 
MEDIDAS INTERNAS: 2,00x0,90x0,65 metros. 
CAPACIDADE DE CARGA: 150 kg. 
PROCEDÊNCIA: Nacional. 
- Colchão em courvin nas dimensões compatíveis com a cama, com altura mínima 
a de 100 mm e densidade mínima 28 (espuma), compatível com 150kg. 
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POLTRONA  HOSPITALAR  RECLINÁVEL 
 
BASE, ENCOSTO E PESEIRA: Estrutura de metal projetada para peso de 150 kg. 
ACABAMENTO: Pintura Eletrostática a pó ou aço inoxidável, ou com tratamento 
anti-ferrugem atendendo as normas sanitárias vigentes. 
ESTOFAMENTO: Encosto, assento, peseira, e apoio de braços estofados em 
espuma D-28 de mínimo 08 cm de espessura, revestido em courvin. 
MOVIMENTOS: Sistema de acionamento do movimento simultâneo para o dorso e 
para peseira, realizados pela mesma alavanca lateral, através de mola a gás, em 
posicionando a poltrona em qualquer posição. 
APOIO DE BRAÇOS: Totalmente estofado, articulável, realizando o movimento 
conjugado com o encosto. 
DIMENSÕES mínimas: 
INTERNA DEITADA: 1650 mm X 550 mm (CxL);  
EXTERNA FECHADA: 900 mm X 750 mm (CxL).  
PROCEDÊNCIA: Nacional 
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MOCHO CIRÚRGICO 
 
Mocho estofado sem costura, com estrutura em inox sem rodas e com eixo giratório 
para ajuste da altura de trabalho. 
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FOCO CIRÚRGICO LED DE TETO  
 
Sistema de emergência incluso que sustente o foco aceso por no mínimo 2 horas 
em caso de falta de energia. 
Foco cirúrgico led de teto com duas cúpulas, com lâmpadas led, fixação ao teto 
através de haste central única. 
Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa, e 
controle eletrônico de temperatura de cor disposto no próprio braço da cúpula, com 
a utilização de teclado tipo membrana, de fácil higienização; 
Deve possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permitam os 
movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. 
Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, 
mas sim sistema de freios adequados que permitam estabilidade da cúpula na 
posição em que for colocada.  
Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida 
estabilidade. 
Cúpula fabricada em poliuretano de alta densidade ou alumínio, com sistema de 
redução de sombra, temperatura de cor ajustável de 3.000 a 6.000 graus kelvin 
individualmente e as cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 600 mm. As 
cúpulas deverão fornecer intensidade luminosa igual ou maior que 120.000 lux 
(medidos a 1 (um) metro de distância). 
Proteção do sistema eletrônico com fusível (substituível); manopla de focalização 
em polímero (silicone), autoclavável e facilmente retirável sem a utilização de 
ferramentas, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento; diâmetro de 
campo focal ajustável de 260 mm a 350 mm.  
Vida útil do sistema de iluminação led de no mínimo 110.000 horas. Sistema de 
alimentação pode ser ligado em 127v ou 220v – 60hz, à escolha do usuário.  
Catálogo original e manual técnico em português. Certificado de registro na 
ANVISA; normas aplicáveis a este produto: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601- 1-
2; NBR IEC 60601-2- 41;  
Comprovados através do certificado. 
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BISTURI   ELETRÔNICO  
 
Com potência mínima de 400 w em corte.  
Deve possuir painel com ajustes de corte, coagulação, blend1, blend2, blend3 do 
tipo monopolar e do tipo bipolar quando necessário, podendo ser por teclado digital 
ou ajustes giratórios por botões do tipo potenciômetros com escala de potência; 
com mostradores digitais ou leds.  
Deve possuir sinalização visual de acionamento com cores diferentes para corte e 
coagulação em seu painel, além de emitir sons distintos equivalentes a função 
acionada por pedal ou caneta com comando, que seja interpretativo ao seu 
operador, sem que precise olhar para o painel. 
Deve possuir pedal nas cores da função acionada.  
Deve possuir placa de retorno em inox do tamanho grande, compatível com 
potência do bisturi, com dois condutores e alarme de soltura ou rompimento de um 
dos condutores do circuito de retorno da corrente de segurança do paciente, e que 
interrompam o funcionamento em caso de falhas para evitar queimaduras ao 
paciente. 
Deve possuir carrinho específico da mesma marca e compatível com modelo do 
bisturi ofertado, para seu armazenamento e transporte com rodízios. 
Acessórios requeridos: 06 Canetas monopolares esterilizáveis para alta cirurgia; 04 
Canetas monopolares esterilizáveis de comando manual para corte e coagulação 
para alta cirurgia ou compatível com potência do bisturi; 06 Ponteiras retas tipo faca 
reta de 100 mm encapadas esterilizáveis; 06 Ponteiras retas tipo bola 4,2 mm de 
diâmetro encapadas esterilizáveis; 01 Canetas bipolares com pinça; 02 Placa de 
retorno de paciente com cabo; 01 Jogo completo de eletrodos para caneta. 
Deve possuir certificação do INMETRO, conforme as normas específicas. Deve 
possuir registro na ANVISA. 
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MONITOR  MULTIPARÂMETROS 
 
Tela de 12 a 15 Polegadas – 5 parâmetros Básicos. 
 
Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, 
Respiração, SpO2, PNI e Temperatura, para ser utilizado em Triagem, Sala de 
Emergência em Pronto Socorro e Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, 
Recuperação Pós Anestésica, UTI e Unidades de Cuidados Semi-Intensivos para o 
diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 
 
Monitor constituído por monitor e processador em um bloco único com bateria de 
lítio recarregável, interna e removível através de acesso pelo lado externo do 
gabinete por portinhola ou tampa exclusiva para este fim, sem a necessidade de 
abrir o equipamento com ferramentas e expondo o interior do mesmo, com 
autonomia mínima de 180 minutos. Não será aceito equipamento que necessite de 
utilização de módulos externos extras de bateria para atingir a autonomia desejada. 
 
Arquitetura Modular ou mista com os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI, 
temperatura deverão ser pré-configurados no monitor ou em módulo único 
destacável do monitor principal. Capacidade de expansão futura, por inclusão de 
módulos no gabinete do monitor, já disponíveis comercialmente através de 
comprovação no manual da ANVISA para os parâmetros de Capnografia, Pressão 
Invasiva, Débito Cardíaco e Análise de Agentes Anestésicos. Não será aceito rack 
de módulos para inserir novos parâmetros. 
 
Deve estar preparado para comunicação em rede com central de monitorização da 
mesma marca, sendo que a central deverá possuir registro próprio na ANVISA. 
 
Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para 
bateria de emergência com baixa carga, tecla liga/desliga para acionamento, touch 
screen ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem 
monitorados e dos ajustes do display. Sistema para apresentação de mensagens 
funcionais em display, sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá 
atuar enquanto houver ocorrência funcional. 
 
Display digital em cristal líquido colorido de 12 a 15 polegadas com tecnologia de 
toque na tela sensível (touch screen) ou botões para garantir agilidade nos acessos 
aos recursos de operação e configuração do equipamento. 
 
ECG com exibição na tela de até 7 derivações simultâneas (D1, D2, D3, avr, avl, 
avf e uma precordial); 
 
Temperatura com um canal com alarmes de máximo e mínimo para temperatura 
ajustáveis. 
 
Precisão: +/- 2% para faixa de leitura de 80% a 100% de SpO2; 
 
Apresentação da curva plestimográfica; Alarmes: Máximo e mínimo para saturação 
e para desconexão de sensor. 
 
Saturação de Oxigênio com tecnologia para leitura em baixa perfusão ou presença 
de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor, Masimo, Bci, Ohmeda ou Fast (a 
marca da tecnologia de oximetria deverá constar expressamente no manual do 
produto depositado no site da ANVISA). 
 
Os acessórios fornecidos para a saturação de Oxigênio deverão ser originais da 
marca da tecnologia ofertada (Nellcor, Masimo, Bci, Ohmeda ou Fast), não serão 
aceitos acessórios compatíveis. 
 
Respiração com medição da respiração pelo método de impedância torácica e faixa 
de leitura mínima de 1 a 150 rpm com apresentação da curva de respiração. 
Detecção e alarme de apneia com tempo programável. 
 
Pressão Não Invasiva com medição das pressões média, sistólica e diastólica por 
método oscilométrico. Modos de operação manual e automático com intervalos de 
medições programados pelo usuário. 

unidade 05 



 

37 

Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 Cabo de ECG com 5 vias; 01 Cabo 
de ECG com 3 vias; 01 Cabo de extensão para oximetria; 01 Sensor reutilizável de 
oximetria, tipo clipe de dedo para adulto; 01 Mangueira extensora para manguito de 
Pressão Não Invasiva; 01 Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, para 
adulto; 01 Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, pediátrico; 01 Manguito 
para Pressão Não Invasiva, reutilizável, para obeso; 01 Sensor de temperatura, 
reutilizável, tipo pele para adulto/pediátrico; 01 Cabo de força padrão ABNT; 01 
Manual de Operação impresso ou em CD-Rom. 
 

12 

MÓDULO  DE  CAPNOGRAFIA PARA MONITOR MULTIPARÂMETROS DO 
ITEM ANTERIOR 
 
Capnografia ETCO2 (Modular) original da marca do monitor do item anterior, 
destacável para envio para calibração e manutenção externa, sem a necessidade 
de envio do monitor multiparâmetrico. 
Modo de medição Mainstream ou Sidestream de baixo fluxo (50 ml/min) 
aproximadamente. 
Faixa aproximada de medição do CO2: 0 a 99 mmHg; 
Faixa aproximada de medição da respiração: 6 a 120 rpm; 
Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de ETCO2 e 
respirações/minuto;  
Alarmes máximo e mínimo de todos os parâmetros. 
Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 Sensor Mainstream com adaptador 
de vias aéreas ou 01 Sensor Sidestream com linha de amostra; 01 Manual de 
Operação impresso ou em CD-Rom. 
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NEGATOSCÓPIO/ MEGATOSCOPIO  LED   
                                                                                                                                                                                                                                                      
Especificações técnicas: 
- Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt automático). 
- Alimentação de saída da fonte: 17V /2,5 A. 
- Iluminância: De até 4000lux, sem área de sombra. 
- Frequência: 50/60 Hz. 
- Cores opcionais: Preto ou branco. 
- Consumo: 42,5 W. 
- Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por aproximação. 
- Material: Acrílico. 
- Área visível: 320 x 460 mm (C x A) 
- Dimensões do produto: 400 x 7 x 525 mm (C x L x A). 
- Dimensões da embalagem: 430 x 80 x 620 mm (C x L x A). 
Peso do produto: 3,10 kg 
Peso do produto embalado: 3,6 kg 
Registro na ANVISA: Isento (Não necessário) 
Garantia: 2 anos 
 

 02 
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ESCADA COM 2 DEGRAUS 
 
Escada 2 Degraus em Aço.  
Estrutura construída em tubos pintados 7/8”, dois degraus em chapa com piso 
antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Tratamento anti-ferruginoso 
Pintura eletrostática à pó. 
 

 10 
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TRIPÉ PORTA SORO 
 
Tripé porta soro, com regulagem de altura; Resistente; Cor branca; - 04 Ganchos; 
Alta Durabilidade; Altura mínima 1,90 metros. 
 

 06 
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TRAVESSEIROS HOSPITALAR 
 
Travesseiro hospitalar na cor azul, com 70 cm X 50 cm. Enchimento 100% poliéster 
de fibra siliconada, capa com base 100% PVC e capa interna 100% poliéster.   
                                                                                                                                                                  

 10 

17 

HAMPER 
 
Hamper em aço inox 304, tubular de ½”, com medidas aproximadas de 500mm 
“boca”, 700mm de altura, rodas, capacidade de 100 a 150 litros. 

 06 
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MESA DE APOIO (AUXILIAR) 
 
Em aço inox, chapa 1 mm, tampo superior e inferior liso, rodas e travas, com 
medidas de 600x600x900mm. 

 04 

 
Observações: 
 

 Os catálogos dos produtos, bem como seus manuais, deverão ser 
apresentados em Português. 

 Os produtos deverão possuir, obrigatoriamente, garantia do fabricante. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
3.1. A aquisição em questão se justifica para atender às necessidades do 
CISAMESP de ampliação e melhoria nos serviços prestados na sede do Consórcio, 
em especial, no Centro Cirúrgico recentemente construído. Com estas aquisições o 
Consórcio terá condições de melhorar e ampliar o número de atendimentos à 
população dos municípios consorciados. 
 
 
4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
 
4.1. Os objetos do presente termo de referência será recebido integralmente de 
acordo com as solicitações, pelos responsáveis indicados pelo Consórcio, no prazo 
não superior a 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento, não podendo em nenhum caso ocorrer atrasos na entrega. Em 
havendo atrasos, a empresa responsável sofrerá todas as consequências legais 
cabíveis. O bem deverá ser entregue no endereço da sede do Consórcio, sendo o 
frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 
 
4.2. O não cumprimento da entrega nas condições estabelecidas 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. 
 
4.3. A nota de empenho poderá ser substituída por uma ordem de compra, que será 
enviada através de correio eletrônico (e-mail), previamente cadastrado na proposta 
da licitante, e a data deste envio será a referência para contagem do prazo de 
entrega estipulado, para tanto as empresas participantes do certame deverão 
manter as informações de seu cadastro atualizadas junto ao Consórcio. A alegação 
do não recebimento da nota de empenho não será aceita como justificativa para a 
recusa ou atraso na entrega do objeto. 
 
4.4. A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega de equipamento em 
desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 
 
 
5. VALOR ESTIMADO 
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5.1. O custo total estimado foi apurado a partir de pesquisas de preços de mercado 
em empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. 
 
 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1. Os equipamentos deverão ser entregues rigorosamente com as características 
e especificações constantes neste termo de referência, ficando esclarecido que 
correrão por conta da contratada, todas as despesas com transporte, tributos, 
embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou 
acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo 
atendimento ao objeto licitado. 
 
6.2. 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. 
 
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em 
até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório. 
 
6.3. A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da utilização dos mesmos. 
 
6.4. O Consórcio rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 
com as especificações técnicas exigidas. 
 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo 
Consórcio, 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; 
 
7.2. 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), sob pena de rescisão contratual; 
 
7.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério do 
Consórcio, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos; 
 
7.4. Atender prontamente a quaisquer exigências do Consórcio, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 
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7.5. Comunicar ao Consórcio, 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; 
 
7.6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.7. 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; 
 
7.8. Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato; 
 
7.9. A instalação dos equipamentos deverá ser feita pela licitante vencedora na 
presença de funcionários do Consórcio, sem ônus. A instalação compreende: a 
conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes 
finais, ajustes e calibração que coloquem o equipamento em completo 
funcionamento. Deverá ser agendado com a Secretaria Executiva ou setor 
responsável, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, a vinda do técnico 
para instalação e demonstração do mesmo.  
 
     7.9.1. A Contratada promoverá nas dependências do Contratante e, no prazo 
máximo de 30 dias corridos, contados da data em que for concluída a instalação do 
equipamento, treinamento dirigido aos funcionários definidos pelo Consórcio, com 
conteúdo que englobe a utilização de todos os recursos técnicos do equipamento, 
sendo uma parte teórica, com detalhamento técnico do equipamento, bem como 
rotinas de teste e ajuste do mesmo; e uma parte prática a ser efetuada no próprio 
equipamento, buscando sedimentar sua correta utilização, os conhecimentos 
teóricos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prováveis 
soluções, quando da utilização do equipamento. 
 
 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do setor 
responsável. 
 
8.2. 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 recebimentos definitivos; 
 
8.3. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 
 
8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de funcionário especialmente designado. 
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8.5. Emitir, por meio do setor responsável do CISAMESP, ordem de fornecimento. 
 
8.6. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com 
as especificações deste Termo de Referência. 
 
 
9. CONTROLE  DA  EXECUÇÃO 
 
9.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Secretaria Executiva do 
Consórcio, através do Secretário Executivo, Sr. José Carlos de Oliveira. 
 
9.2.  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 
corresponsabilidade do Consórcio ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art.70 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.3. 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.  
 
 
10. PENALIDADES APLICÁVEIS 
 
10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições do contrato ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
  
10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na 
entrega do objeto do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de 2% (dois por 
cento) ao dia, sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir do dia imediato 
ao vencimento do prazo estipulado para a entrega. 
  
10.3. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA garantido o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades: 

  
   10.3.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto a conduta 
do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, 
e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
  
   10.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, a 
critério da Administração e conforme a gravidade do ato; 
  
   10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
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   10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
10.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstância fundamentada em fatos reais e comprovadas, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão do CISAMESP no sentido de aplicação da pena. 
 
10.5. A multa de que trata esta cláusula será descontada do pagamento 
eventualmente devido pelo CISAMESP, ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela CONTRATADA em conta corrente, em agência bancária 
devidamente credenciada pelo CISAMESP, no prazo máximo de 05(cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
 
11. EXIGÊNCIA E JUSTIFICATIVA DE CATÁLOGO 
 
11.1. Considerando a natureza dos objetos a serem contratados, será exigido dos 
licitantes na fase da proposta, a apresentação de catálogo do produto e nas 
seguintes condições: 
 
       11.1.1. Para alguns objetos da licitação é obrigatório a Autorização e Registro 

na ANVISA. O licitante está sujeito as penalidades previstas no Art.299 do 
Código Penal que tipifica como sendo crime, sujeito a pena de reclusão de 01 a 
05 anos: “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante”. 

 
11.2. Os catálogos impressos diretamente do site/internet só serão aceitos se 
contiverem a fonte, data e demais itens que possibilitem a conferência da 
autenticidade, bem como se o produto ofertado realmente atende às características 
do que foi requisitado. 
 
11.3. A apresentação dos catálogos é uma forma de verificar se o produto ofertado 
realmente atende às características do que foi requisitado. Se o licitante não 
apresentar o catálogo original da marca ou se o catálogo apresentado se refere ao 
produto ofertado pela empresa, e esse produto não apresentar as características 
exigidas, a proposta está passível de desclassificação. 
 
11.4. Os equipamentos deverão ser entregues em estrito acordo com as condições 
estabelecidas, normas da ABNT e demais normas e legislações pertinentes. 
 
 
12. DO PAGAMENTO  
 
12.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do CISAMESP em até 20 (vinte) dias úteis, após o 
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fornecimento do equipamento, mediante faturamento em nota fiscal e através 
exclusivamente de transferência bancária nas instituições financeiras oficiais ou 
através de boleto bancário. 
 
12.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 
obrigatoriamente, com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e de proposta de preço, e no próprio instrumento de 
Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo 
que aquele de filial ou da matriz. 
 
12.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento regular. 
 
12.4. Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) 
deverá (ao) ser trocada(s) e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da 
data de sua correta reapresentação. 
 
12.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
 
12.6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, quando for 
ocaso, dos demais documentos de habilitação que estiverem vencidos. 
 
 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente Termo de 
Referência correrão à conta do recurso orçamentário constante em dotação 
orçamentária prevista no processo pela área competente do CISAMESP. 
 
 
14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA 
 
14.1. O prazo de vigência do Contrato oriundo deste Termo de Referência será de 
12 (doze) meses e a entrega se dará após o envio da ordem/autorização de 
fornecimento. 
 
14.2. Os objetos do presente Termo de referência será recebido pelos responsáveis 
designados pela Secretaria Executiva no prazo não superior a 20 (vinte) dias 
corridos contados do recebimento da Ordem de fornecimento. 
 
14.3. Após o recebimento da Ordem/Autorização de Fornecimento, a contratada 
deverá emitir nota fiscal constando número da nota, número do Processo Licitatório 
e dados bancários. 
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15.  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. A fiscalização do Contrato caberá à Secretaria Executiva do Consórcio, ao Sr. 
José Carlos de Oliveira.  
 
15.2. A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
 
 
 
 
 
                                                 Rutinéia Pereira Bannitz 
                                                            Pregoeira 
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATUAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 
CISAMESP E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX NOS 
TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 006/2022”. 

 
 
Aos XX dias do mês de XXXXX de 2022, de um lado o CISAMESP– CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 
MÉDIO SAPUCAÍ, situado na Av. Major Armando Rubens Storino, nº 2200, Jardim 
Canadá, em Pouso Alegre- MG, inscrito no CNPJ n.º 01.080.759/0001-94, neste ato 
representado por __________________________, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
__________________________________ situada à 
____________________________, nº ____ – Bairro ________________, na cidade 
de ___________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
________________________, neste ato representada pelo seu representante legal 
Sr. ____________________________, inscrito no CPF sob o nº 
_____________________, portador do RG nº ________________, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato administrativo de 
fornecimento, decorrente da Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 
006/2022, em conformidade com o estabelecido nas Leis Federais nº 10.520/2002, 
Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, com alterações 
posteriores e nas demais condições fixadas no instrumento convocatório, têm entre 
si, em conformidade com o Processo Licitatório nº 011/2022, justo e contratado, o 
que segue: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos 
médicos/hospitalares para atender às necessidades do CISAMESP. 
 
1.2. O instrumento editalício do processo licitatório supracitado, seus anexos e 
proposta comercial apresentada são partes integrantes do presente instrumento de 
contrato, como se aqui transcritos estivessem. Nos pontos omissos reger-se-á o 
presente contrato pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8666/93. 
 
 
CLÁUSULA  SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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2.1. O acompanhamento e a fiscalização deste contrato serão realizados pela 
Secretaria Executiva do Consórcio, observado o disposto nos artigos 67 e 73 a 76 
da Lei  nº 8.666/93. 
 
§1º. A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 
fiscalização da execução do serviço pelo CONTRATANTE, bem como a permitir o 
acesso às informações consideradas necessárias.  
 
CLÁUSULA  TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
São condições gerais deste Contrato: 
 
3.1. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo, assim como 
observará os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 
54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2. Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá 
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização 
prévia do CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive 
rescisão contratual. 
 
3.3. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao 
cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em 
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste contrato e podendo o 
CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
 
3.4. O fornecimento do objeto deste contrato deverá ocorrer dentro do melhor 
padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas técnicas e legais a ele 
pertinentes. 
 
3.5. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
objeto em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as 
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos 
do previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções cabíveis. 
 
3.6. A CONTRATADA por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por 
quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao 
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência do objeto 
deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE 
o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 
prejuízos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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4.1.  Aperfeiçoada a Ordem de Fornecimento na forma prevista neste instrumento, 
estará a CONTRATADA obrigada a fornecer o equipamento nela discriminado no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. 
 
4.2. A entrega dos equipamentos deverá ser realizada de 08h00min às16h00min, na 
sede do CISAMESP. 
 
4.3.  Os equipamentos serão recebidos pelo Secretário Executivo do Consórcio ou 
outro funcionário indicado por ele, para o “recebimento provisório”, o qual, neste ato, 
verificará a conformidade do equipamento com as especificações básicas visíveis, e 
dará o “recebimento definitivo”, após aferição da qualidade e demais especificações 
detalhadamente, no prazo de cinco dias úteis. 
 
4.4. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos 
estabelecidos, a CONTRATADA se obriga a reparar a falha e, se houver 
necessidade, substituir o produto em prazo máximo de 30 (trinta) dias, sem 
quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
4.5. Os equipamentos deverão ser entregues rigorosamente com as características 
e especificações constantes neste contrato, ficando esclarecido que correrão por 
conta da CONTRATADA, todas as despesas com transporte, tributos, embalagens, 
fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou acessórios, entre 
outros que porventura se mostrem necessários para completo atendimento ao objeto 
contratado. 
 
4.6. Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto licitado, 
ou com qualquer diferença das exigências e proposta contidas na licitação, podendo 
aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato. 
 
4.7. A Contratada terá de cumprir o prazo de entrega pactuado, garantir a boa 
qualidade do equipamento fornecido e responsabilizar-se pelo transporte do 
equipamento de seu estabelecimento até o local determinado pela CONTRATANTE, 
bem como pelo seu descarregamento. 
 
4.8. O recebimento dos produtos pelo CONTRATANTE, não modifica, restringe ou 
elide a plena responsabilidade da CONTRATADA de fornecer produtos de acordo 
com as condições contidas no Edital, seus Anexos e na proposta da CONTRATADA, 
nem invalida qualquer reclamação que o CONTRATANTE venha a fazer em virtude 
de posterior constatação de unidade defeituosa ou fora de especificação, garantida a 
faculdade de troca/reparação. 
 
4.9. Para todos os equipamentos de saúde é obrigatória a Autorização e Registro na 
ANVISA. Caso o equipamento não necessite da autorização e registro da ANVISA, a 
contratada deverá apresentar documento que comprove a dispensa. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1. São obrigações das partes: 
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I – DA CONTRATADA 
 
5.1.1. Indicar no ato da assinatura deste Contrato, e sempre que ocorrer alteração, 
um preposto para representá-la junto ao CONTRATANTE, devendo este preposto 
responder por todos os assuntos relativos à execução do presente Contrato e 
atender tempestivamente aos chamados do CONTRATANTE. 
 
5.1.2. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos 
com prazo de validade expirado. 
 
5.1.3. Cumprir todos os prazos estabelecidos, bem como cumprir todas as 
obrigações previstas neste instrumento, no Edital e seus Anexos, e na Proposta 
vencedora, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
 
5.1.4. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os 
parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, 
expedidas pelo Poder Público. 
 
5.1.5. Responsabilizar-se por todas as despesas com transporte, tributos, 
embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou 
acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo 
atendimento ao objeto contratado. 
 
5.1.6. Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento do objeto deste contrato 
de acordo com o especificado em sua proposta. 
 
5.1.7. Responsabilizar-se e ressarcir o Consórcio e/ou a terceiros por todos e 
quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros. 
 
5.1.8. Apresentar os documentos de regularidade fiscal: Notas Fiscais/Faturas, e 
outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de 
pedidos e o atendimento de providências necessárias ao fiel desempenho das 
obrigações aqui mencionadas. 
 
5.1.9. Fornecer os produtos dentro do melhor padrão de qualidade, confiabilidade e 
em estrita conformidade com as especificações deste instrumento. 
 
5.1.10. Observar, atender, respeitar e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada no preâmbulo do presente contrato, bem como as 
cláusulas deste instrumento, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria 
no fornecimento dos produtos e nos resultados obtidos, preservando o 
CONTRATANTE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
II – DO CONTRATANTE 
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5.2. Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente 
contrato, são obrigações do CONTRATANTE: 
 
5.2.1. Emitir Ordem de Fornecimento  autorizando a entrega do equipamento 
solicitado, tão logo seja assinado o contrato. 
 
5.2.2. O CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará a entrega dos produtos e 
verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando 
estes não atenderem ao especificado. 
 
5.2.3. Realizar o pagamento na forma e prazo estabelecido neste contrato. 
 
5.2.4. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução 
do Contrato. 
 
5.2.5. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato. 
 
5.2.6. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da 
empresa CONTRATADA, que não mereça a sua confiança ou embarace a 
fiscalização, ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com 
o exercício das funções que lhe foram atribuídas. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. O Contratante pagará à Contratada o valor global de R$_______________, no 
qual já estão inclusos todos os tributos e encargos, bem como qualquer ônus que 
porventura possam recair sobre a entrega do objeto do presente contrato, inclusive o 
frete, carga e descarga. 
 
6.2. Os preços propostos, resultantes do Processo Licitatório em questão, são fixos 
até o término deste contrato. 
 
6.3. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do CISAMESP, em até 20 (vinte) dias úteis, mediante 
depósito bancário ou boleto bancário em nome da proponente, por processo legal, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
 
6.4. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
de proposta de preço e no próprio instrumento de Contrato, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo que aquele de filial ou da matriz. 
 
6.5. A Nota Fiscal que apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA, e o 
prazo para pagamento será contado a partir da sua correta reapresentação. 
 
6.6. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento regular. 
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6.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista 
e indicada no processo pela área competente do Consórcio, sob a rubrica: 
 
________________________________________________ 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO  
 
8.1. O prazo de vigência do presente contrato de fornecimento será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente. 
 
8.2. O prazo de entrega dos equipamentos será de no máximo 20 (vinte) dias 
corridos após a emissão e envio da Ordem de Fornecimento. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1. A rescisão contratual poderá ser: 
 
9.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art.78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
9.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência da administração. 
 
9.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela 
administração, com a aplicação das sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 
da Lei Federal nº 8.666/93 e multa. 
 
9.3. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art.78 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
9.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art.78 da Lei Federal  
nº 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 
 
9.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art.78 acarretará as 
consequências previstas no art.80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES E DAS MULTAS 
 
10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste contrato ficará sujeito 
às penalidades estabelecidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
  
10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na 
entrega do objeto deste contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 2% (dois por 
cento) ao dia, sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir do dia imediato 
ao vencimento do prazo estipulado para a entrega. 
  
10.3. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA garantido o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades: 

  
10.3.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à condutado 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e 
a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
  
10.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, a 
critério da Administração e conforme a gravidade do ato; 
  
10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  e 
  
10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
10.5. As penalidades somente poderão  ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstância fundamentos em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão do CISAMESP no sentido de aplicação da pena. 
 
10.6. A multa de que trata esta cláusula será descontada do pagamento 
eventualmente devido pelo CISAMESP ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela CONTRATADA em conta corrente, em agência bancária 
devidamente credenciada pelo CISAMESP, no prazo máximo de 05(cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório               
nº011/2022 – Pregão Presencial nº 006/2022, que lhe deu causa, para cuja 
execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao instrumento convocatório. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. A contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no 
Pregão Presencial nº 006/2022, a eles se obrigando como se neste estivessem 
transcritos, inclusive quanto a obrigatoriedade de manter durante toda a execução 
do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
12.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, até 25% 
(vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art.65, §1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
12.3. O objeto deve atender todas as exigências e condições estabelecidas na 
proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre/MG, para dirimir questões 
resultantes ou relativas à aplicação deste edital ou execução do ajuste, não 
resolvidas na esfera administrativa. 
 
E, para firmeza do ajustado e contratado, é lavrado o presente Contrato, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 
 
 

Pouso Alegre, ________ de _________________de ________. 
 
 
 
                    _________________________________________________ 

    CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP                                                        
                                                         Contratante 
 
 

______________________________________ 
                                                          Contratada 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
  
1 ______________________________________ 
RG/CPF 
 
 
2 ______________________________________ 
RG/CPF 


