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LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  
FPMZB Nº 009/2018 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME / EPP 
 
 PROCESSO nº 01.032.356/18-69 
 
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO 
 
 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até as 10:00 horas do dia 26/04/2018, quando aberta a 

sessão pública.  
 
 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Conforme item “4” deste edital. 
 
 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

 
 
1. DO PREÂMBULO 
A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica torna pública a realização de licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR VALOR POR ITEM, nos termos do Decreto 
Municipal nº 12.436/06, das Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, 
além de outras normas correlatas e mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório. 
 

2. DO OBJETO 
2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO para atender necessidades da seção de 
veterinária, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos, com 
entrega única 
 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela seguinte dotação 
orçamentária: 2505.4001.18.541.073.2580.0001.339030.24.03.06 

 
4. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
4.1. As solicitações de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviadas em 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data limite para a entrega dos envelopes de “Proposta de 
Preços” e de “Habilitação”. Os referidos esclarecimentos poderão ser encaminhados para o e-mail 
licitafpm@pbh.gov.br, ou entregues, por escrito, na Gerência de Orçamento e Finanças da 
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica situada na Avenida Getúlio Vargas, 1.245 – 10º 
andar, Savassi - Belo Horizonte / MG, CEP 30112-024, no horário de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 
17:00.  
 
4.2. As consultas serão respondidas diretamente no “site” www.pbh.gov.br, no Portal de Serviços, 
no link “licitações” - Órgão: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, no “link” 
correspondente a este edital e poderão ser acessadas por todos os interessados. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Somente poderão participar deste pregão microempresas ou empresas de pequeno porte, 
nos termos da LC 123, alterada pela LC 147/14, que atenderem a todas as exigências contidas 
neste edital e seus anexos. 
 
5.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 
enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

mailto:licitafpm@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
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b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e 
contratar imposta pelo Município; 

c) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 
d) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 
e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 
5.3. Também não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação, servidor ou 
dirigente deste Órgão ou o responsável pela licitação, nos termos do art. 9º da Lei federal nº 
8.666/1993.  
 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
6.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e "Habilitação" deverão ser entregues 
lacrados, desde a publicação deste Edital até a sessão pública no dia e hora indicados abaixo: 
 

LOCAL: Avenida Getúlio Vargas, 1.245 – 3º andar, Savassi - Belo Horizonte / MG 
  
DIA/HORÁRIO: Até 10:00 do dia 26/04/2018. 
 
6.1.1. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 
 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2018 
ENVELOPE DE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2018 
ENVELOPE DE N.º 02 – HABILITAÇÃO  
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 

 
6.2. Não serão aceitos pelo Pregoeiro quaisquer documentos ou envelopes encaminhados por 
meio dos Correios ou protocolados após o dia e hora previstos para início da sessão pública, 
conforme subitem 6.1. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. O credenciamento será realizado previamente ao início da sessão pública, podendo o 
interessado se fazer representar, no ato da sessão, por pessoa devidamente habilitada para tal, 
conforme disposto nos itens abaixo. 
 
7.2. O representante deverá apresentar carteira de identidade ou documento equivalente e ainda: 

7.2.1. Se diretor ou sócio da empresa: original ou cópia autenticada do estatuto social e ata 
de sua eleição, onde constem expressamente poderes de representação para exercer direitos 
e assumir obrigações em nome da licitante. 
 
7.2.2. Se procurador: procuração por instrumento particular ou público, com poderes para 
praticar todos os atos pertinentes ao certame. 

a) Na hipótese de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 
acompanhada de cópia autenticada do documento constitutivo do proponente ou de 
outro documento em que esteja expressa a capacidade / competência do outorgante 
para constituir mandatário. 
 

7.3. Para fins de credenciamento poderá ser utilizado modelo constante no Anexo VI deste edital. 
 
7.4. Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um licitante nesta licitação, 
nem um licitante ter mais de um credenciado; 
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7.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a 
participação do licitante no certame, porém, importará a preclusão do direito de formular lances na 
sessão, a renúncia ao direito de interposição de recursos e à prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1. A proposta de preços deve ser apresentada em uma única via, digitada, sem emendas, 
rasuras, em papel timbrado da proponente e a última página assinada pelo responsável legal do 
licitante, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não impedirem a 
exata compreensão do seu conteúdo. 

8.1.1. Quando da formulação da proposta de preços, o licitante deverá levar em consideração 
todas as exigências, condições e especificações previstas no Termo de Referência e demais 
anexos. 

 
8.2. A proposta de preços deverá conter: 

8.2.1. Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 
8.2.2. Modalidade e número da licitação; 
8.2.3. Descrição do objeto, conforme exigência deste edital e anexos, indicando de qual(is) 
item(ns) vai participar; 
8.2.4. Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 
8.2.5. Valor unitário do(s) item(ns) que vai participar. 
 

8.3. Juntamente com a proposta escrita, deverão ser entregues os seguintes documentos, sob 
pena de desclassificação: 

8.3.1. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do Anexo I. 
8.3.2. Declaração de Fatos Impeditivos, nos termos do Anexo II. 
8.3.3 Declaração, conforme modelo constante no Anexo III, para o licitante beneficiário da 
Lei Complementar nº 123/2006; 
8.3.4 Declaração, conforme modelo do Anexo VII, de que o licitante cumpre e possui todas 
as exigências determinadas nas condições para habilitação desta licitação, nos termos do 
que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

 
8.4. Os preços ofertados pela licitante na Proposta de Preços, Anexo VIII, devem contemplar 
todas as despesas. 
 
8.5. Não serão aceitas propostas com opções ou condições, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas um preço para cada item; 
 
8.6. Os preços deverão ser escritos com 2 (duas) casas decimais para cada item. Caso ocorra 
mais de duas casas decimais, o valor poderá ser arredondado para menor. Caso o licitante não 
aceite tal arredondamento, a sua proposta será desclassificada; 
 
8.7. Somente serão aceitas as propostas que atenderem integralmente as especificações e 
condições impostas neste Edital e seus anexos. 
 
8.8. Caberá ao LICITANTE, obrigatoriamente, estudar com rigor os detalhes do objeto a executar, 
questionar sobre todas as dúvidas porventura existentes, calcular os custos detalhadamente e 
definir o preço total. 
 
8.9. É fundamental que todos os itens deste edital sejam observados criteriosamente pela 
empresa LICITANTE.  
 
8.10. Serão desclassificadas as propostas comerciais com valor manifestamente inexequível, tal 
como estabelece o artigo 48, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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8.11. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as 
transações, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Será considerado habilitado o licitante que atender os seguintes requisitos: 
 

9.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município – 
SUCAF:       
a) com situação regular e habilitado em linha de material compatível com o objeto 

licitado deverá apresentar a documentação prevista no subitem 9.1.1.1; 
b) com documentação vencida, mas habilitado na linha de material compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar o(s) documento(s) regularizador(es) e a 
documentação prevista nos subitem 9.1.1.1; 

c) com situação regular, mas não habilitado na linha de material compatível com o 
objeto licitado, deverá apresentar além dos documentos exigidos no subitem 9.1.1.1 
deste edital, o Estatuto ou Contrato Social em vigor acompanhado da(s) última(s) 
alteração(ões), que será analisado pela Comissão Permanente de Cadastro de 
Fornecedores do Município de Belo Horizonte. 

9.1.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 (Anexo IV). 
 

9.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação relacionada 
abaixo: 
9.1.2.1. Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 
última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à 
administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 
 
9.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.  

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943 (CNDT).  

e) Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 
9.1.2.3. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 
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(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 (Anexo IV). 

 
9.2. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia 
autenticada por cartório competente ou previamente por servidor do órgão licitante.  
 

9.2.1.  Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
9.2.2.  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  
 
9.2.3. Fica autorizado o Pregoeiro e a Equipe de Apoio a autenticar documentos das 
empresas no ato do credenciamento e da(s) arrematante(s). 

 
9.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em nome do 
licitante, devendo ser observado: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 
 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome 
da matriz; 

 
9.4. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 
possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data 
de abertura dos envelopes de nº 01 – “Habilitação”.   

9.4.1. Não se enquadram no disposto acima os documentos que, pela própria natureza, não 
apresentam prazo de validade. 

 
9.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade, a devida regularização ocorrerá 
por meio de apresentação da certidão respectiva. 
 
9.6. Os licitantes (microempresas - ME - e empresas de pequeno porte - EPP) deverão apresentar 
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição, conforme 
previsto no art. 43 da LC nº 123/06. 

9.6.1. Para efeito da comprovação referida no subitem acima poderá ser admitida a certidão 
constante do CRC – Certificado de Registro Cadastral/SUCAF. 

9.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis para a devida regularização, nos termos do 
disposto no §1º do art. 43 da Lei Complementar 123/06. 

 
9.7. Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência para a 
validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do previsto no § 
1º, do art. 43, da Lei Complementar nº 123/06. 
 
9.8. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-
line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de cada 
participante.  
 
9.9 – As LICITANTES que não possuírem o cadastro no SUCAF, conforme subitem 9.1.2, além de 
apresentar os documentos descritos nos subitens 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3, se declarada 
vencedora, a empresa deverá requerer seu cadastramento diretamente ao SUCAF, nos seguintes 
endereços: 
a) Para atendimento presencial, dirigir-se à unidade do BH Resolve, situada na Av. Santos 
Dumont, 363 - 3º andar – Centro – Belo Horizonte/MG 
b) Para interessados sediados fora de Belo Horizonte encaminhar documentação para Gerência 
de Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa, situada 
na Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar – Centro – Belo Horizonte/MG. Mais informações no 
Site: www.pbh.gov.br/sucaf 

https://maps.google.com/?q=Av.+Santos+Dumont,+363+-+3%C2%BA+andar+%E2%80%93+Centro+%E2%80%93+Belo+Horizonte/MG&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Av.+Santos+Dumont,+363+-+3%C2%BA+andar+%E2%80%93+Centro+%E2%80%93+Belo+Horizonte/MG&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Esp%C3%ADrito+Santo,+605+-+14%C2%BA+andar+%E2%80%93+Centro+%E2%80%93+Belo+Horizonte/MG&entry=gmail&source=g
http://www.pbh.gov.br/sucaf
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10. DOS LANCES 
10.1. As propostas classificadas, de acordo com as exigências do item 8, serão ordenadas em 
ordem crescente a partir da de menor preço por item, selecionando-se para a etapa de lances 
aquelas que tenham apresentado valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente 
àquela de menor preço por item, conforme dispõe o art.4º, VIII, da Lei 10.520/02. 
 
10.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro 
classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três). 
 
10.3. O Pregoeiro convidará os licitantes selecionados, individualmente e de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de 
maior preço.  
 
10.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado. 
 
10.5. Poderão ser ofertados lances intermediários, na hipótese do ofertante declarar 
impossibilidade de cobrir o menor preço por item, que ficarão registrados em ata e servirão, 
inclusive, para definir a ordenação das propostas, depois de concluída a etapa de lances. 
 
10.6. O Pregoeiro poderá fixar com os licitantes selecionados para a etapa de lances valor de 
redução ou percentual mínimo entre os lances e o tempo máximo para sua formulação, sempre 
considerando os princípios da razoabilidade e interesse público, visando a objetividade e 
celeridade do procedimento.  
 
10.7. Dos lances ofertados não caberá retratação.  
 
10.8. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a compatibilidade entre a proposta de 
menor preço por item e o valor estimado da contratação.  
 
10.9. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, todos os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas 
as exigências deste edital e seus anexos.  
 
11.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito.  
 

11.2.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços ofertados.  
11.2.2 O pregoeiro, se assim for necessário, poderá suspender a sessão pública para análise 

da documentação apresentada ou para a realização de diligências, podendo contar com 
equipe técnica da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica para análise da 
documentação apresentada. 

 
11.3. Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos deste edital e que seu 
preço seja compatível com o valor praticado no mercado, esta poderá ser aceita.  
 
11.4. Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do arrematante. 
Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, o arrematante será declarado 
vencedor e, após transcorrido o prazo para recursos, adjudicado o objeto, nos termos da 
legislação. 
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11.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para habilitação, 
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma que atenda ao edital e às condições de habilitação, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor do certame.  
 
11.6. Nas situações previstas no item 11.2 e 11.5, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido menor preço, conforme disposto no inciso XVII, art.4º da Lei 
10.520/02. 
 
11.7. O arrematante deverá formular, no prazo definido pelo pregoeiro, sua nova proposta de 
preços nos termos exigidos neste edital, considerando o valor obtido após a etapa de lances, 
podendo para tanto, trazer papel timbrado da empresa ou carimbo identificador dessa.  
 

11.7.1. O valor de cada item obtido após a adequação deverá ser igual ou inferior ao valor 
arrematado.  

 
11.7.2. Não será aceito valor unitário superior ao anteriormente indicado pelo licitante quando 

da entrega da proposta inicial de preços.  
 
11.7.3. O pregoeiro poderá, a seu critério, substituir o documento exigido no subitem 11.7, 

fazendo constar na Ata da Sessão Pública os novos valores por item obtidos após a 
etapa de lances, devendo, entretanto, constar na mesma, a assinatura do credenciado 
da empresa arrematante.  

 
11.8. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado ao licitante (ME ou EPP) o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização 
da mesma.  

 
11.8.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e/ou prevista no item anterior 

dependerá de requerimento do interessado, devidamente fundamentado, dirigido ao 
pregoeiro.  

 
11.8.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis 

concedidos para a regularização fiscal e/ou trabalhista.  
 
11.8.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes.  

 
11.9. Após a declaração de vencedor, deverão ser observados os procedimentos previstos neste 
edital referente aos recursos administrativos.            
 
11.10. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de 
apoio, e pelos licitantes. 
 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 
12.1. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem 
os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para representar o licitante. 
 
12.2. O prazo para impugnação ou esclarecimentos deste Edital é de até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para o recebimento das propostas na sessão pública e pode ser feito por qualquer 
pessoa, nos termos da legislação pertinente.  
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12.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões de recurso. Os demais licitantes estarão automaticamente intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

12.3.1. As razões do recurso poderão ser apresentadas no ato do pregão, sendo reduzidas a 
termo na ata, ficando os demais licitantes intimados para apresentar contrarrazões no 
prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata. 

 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará na decadência do 
direito de recurso e a consequente adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 
 
12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.6. As razões de impugnação ao presente edital, as razões do recurso e as contrarrazões, 
quando propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à 
Gerência de Orçamento e Finanças na Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica situada na 
Av. Getúlio Vargas, 1.245 – 10º andar, Savassi - Belo Horizonte – MG, CEP 30.112-024, 
impreterivelmente no horário de atendimento, de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
13.1. O procedimento de adjudicação é atribuição do Pregoeiro, quando não houver recurso, ou, 
quando interposto, for acolhido pelo próprio Pregoeiro.  
 
13.2. Quando o recurso for encaminhado para apreciação da autoridade superior competente, e 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a própria autoridade adjudicará o objeto da 
licitação ao vencedor e homologará o processo para determinar a contratação. 
 
13.3. Havendo ou não interposição de recurso, a homologação é atribuição da autoridade superior 
da FPMZB.  
 

14. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL 
14.1. Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para retirar a Nota de 
Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital. 

14.1.1. Caso a adjudicatária não retire a nota de empenho no prazo estabelecido é 
prerrogativa da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica o direito de adjudicar à 
segunda colocada o objeto licitado e desde que esta aceite as mesmas condições 
propostas pela primeira colocada, inclusive quanto aos preços, sujeitando-se a empresa 
faltosa, ainda, às sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

 
14.2. A entrega do material deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias, contados da retirada da 
nota de empenho. 

14.2.1. Em caso de atraso ou descumprimento do disposto no “caput” deste item, perderá a 
licitante vencedora do certame o direito ao fornecimento, sendo convocada a segunda 
colocada para substituí-la, nos termos da lei, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis. 

 
14.3. O recebimento do material será feito por servidor ou comissão constituída para este fim e 
obedecerá ao seguinte trâmite: 

14.3.1. A entrega deve ser previamente agendada por meio do telefone 3277-8322 e deverá 
ser realizada no Setor de Almoxarifado da Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica, localizado na Av. Antônio Francisco Lisboa, 2600 – bairro Serrano – BH/MG 
(Portaria 2). 
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14.3.2. O fornecedor dirigir-se-á ao local de entrega munido da nota fiscal e do empenho 
respectivo; 

 
14.3.3. O servidor ou comissão, de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor, 

acompanhará o recebimento do material para verificação de especificação e 
quantidades, preços, prazos e outros pertinentes e: 

a) Encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pelo fornecedor; 
 

b) Aprovando, receberá definitivamente o material. 
 
14.4. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, o servidor ou a comissão reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e o encaminhará ao órgão competente para as providências de 
penalização. 
 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado mediante apresentação de documentos fiscais devidamente 
atestados por servidor ou comissão encarregada do recebimento. 
 
15.2. Os documentos fiscais deverão obrigatoriamente discriminar a descrição e quantidade do 
material efetivamente entregue. 
 
15.3.  Em caso de constatação de irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a Contratada 
deverá substituir em até 24 (vinte e quatro) horas o documento fiscal, ficando interrompido o prazo 
para pagamento até a sua reapresentação devidamente regularizada. 
 
15.4. Os pagamentos serão efetuados pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da 
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica em até 30 (trinta) dias corridos a partir da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada por servidor competente. 
 
15.5.  A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 
do adjudicatário/contratado, sujeitando-o às sanções abaixo descritas, resguardado o contraditório 
e a ampla defesa, em processo próprio, aberto para este fim, nos termos do Decreto Municipal 
15.113/13: 
 

16.1.1. Advertência. 
 
16.1.2. Multa, nos seguintes percentuais: 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 
na execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias 
de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente 
b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência ou o valor total da 
adjudicação para a licitação ou para a contratação direta na hipótese de o infrator 
retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou 
obrigações assumidas, em consonância com o Decreto Municipal 15.113/2013; 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 
obrigações assumidas, em consonância com o Decreto Municipal 15.113/2013; 
d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, na 
hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as 
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade 
ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 
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16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, 
por prazo não superior a 2(dois) anos, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei n° 
8666/93.  

 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do 
inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93. 

 
16.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor de Planejamento, 
Gestão e Finanças da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.  
 
16.3. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade serão aplicadas 
pela autoridade municipal competente. 
 
16.4. Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária será facultada 
a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação.   
 
16.5. Para a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa 
prévia, no prazo de 10(dez) dias úteis contados da abertura de vista, conforme dispõe a Lei nº 
8.666/93 e o Decreto Municipal nº 15.113/03. 
 
16.6. As penalidades administrativas aplicadas ao adjucatário/concessionário serão anotadas no 
SUCAF, conforme determina o art. 24, do Decreto Municipal n° 11.245/03 e o art. 34 do Decreto 
Municipal n° 15.113/03.   
 
16.7. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 
separadamente, e não eximem o Contratado da plena execução do objeto contratado, sem 
prejuízo das possíveis postulações de indenização por perdas e danos, que a infração porventura 
der causa, bem como do direito de o Contratante rescindir o presente ajuste.  
 
16.8. As multas serão descontadas do faturamento imediatamente subsequente à sua aplicação e, 
se não for o caso, serão cobradas a parte, para quitação pelo contratado.  
 
16.9. As sanções administrativas sofridas pelo Contratado serão aplicadas, conforme determina o 

Decreto Municipal nº 15.113/13. 

 

17. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
Nos procedimentos licitatórios realizados pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
serão observadas as determinações que se seguem. 
 
17.1. A FPMZB exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante 
a aquisição e execução do objeto licitado. Em consequência desta política, define, com os 
propósitos dessa disposição, os seguintes termos mostrados abaixo: 
  

17.1.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 
qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo de 
aquisição ou execução do objeto; e 
17.1.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 
processo de aquisição ou a execução do objeto em detrimento do licitante; e  
 
17.1.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes 
ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, destinado 
a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o 
Contratante dos benefícios da competição livre e aberta; e 
 
17.1.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 
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indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no 
processo de aquisição ou afetar a execução do objeto; 
 
17.1.5. “prática obstrutiva” significa: 

a) destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para 
investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de 
impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de Controle sobre 
alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, 
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de 
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou 
b) agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 
Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 
17.2. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica rejeitará uma proposta e aplicará as 
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, 
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o 
procedimento licitatório. 
 
17.3. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no 
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 
administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito à 
indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 
 
18.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, o 
cancelamento do empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
18.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a 
realização da sessão pública. 
 
18.4. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 
determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação, dependendo da fase. 
 
18.5. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
18.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.7. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes por meio 
de sistema eletrônico ou, ainda, mediante publicação no site e no Diário Oficial do Município - 
DOM. 
 
18.8. Os casos não previstos neste edital ou divergentes serão decididos pelo pregoeiro ou pela 
autoridade a ele superior, levando-se sempre em conta a lei e os princípios de Direito 
Administrativo. 
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18.9. Decidido o recurso ou transcorrido o prazo para sua interposição, o pregoeiro devolverá aos 
licitantes não vencedores do certame, os envelopes de “DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO" 
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 
 
18.10. O licitante vencedor está sujeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
Federal 8.078/90), devendo entregar a mercadoria nos termos e com as garantias aplicáveis. 
 
18.11. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
edital. 
 
18.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital 
será o da Comarca de Belo Horizonte. 
 
18.13. Integram este Pregão Presencial: 
Anexo I - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo II - Declaração de Fatos Impeditivos;  
Anexo III - Declaração da Lei Complementar 123/06; 
Anexo IV - Declaração – Trabalho de menores; 
Anexo V - Termo de Referência 
Anexo VI - Modelo de Credenciamento. 
Anexo VII - Declaração dos Requisitos Habilitatórios 
Anexo VIII – Proposta de Preços 
 

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de 2018. 
 
 

 
Sérgio Augusto Domingues 

Presidente 
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ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 
(Identificação da Licitação) 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante 
denominado.  

 
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar 

com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada 

de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

____________________, ___ de ______________ de 2018 
 
________________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Presencial nº 009/2018, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação de nossa empresa no 
presente processo licitatório nº 01.032.356/18-69, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 

 
 
 

 
__________________________, ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 
Nome da empresa licitante 
 
 
Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO LC 123/2006 
 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante ______________________ é beneficiária da 
Lei Complementar 123/2006, na condição de _____________ (EPP – Empresa de Pequeno 
Porte/ ME – Micro empresa ou Cooperativa – Lei 11.488/2007) considerando os valores da 
receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada. 
 
Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 
hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a 
X do § 4º do art. 3º da Lei 123/2006: 
 
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 
no exterior; 
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 
caput deste artigo; 
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
deste artigo; 
f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, 
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 
complementar; 
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 
Temos ciência da nossa obrigação de comunicar a Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 
 
_________________________, ______ de ____________________ de 2018  
 
 
Nome da empresa licitante 
Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO TRABALHO DE MENORES 

 
 

 

 

REF .:  Pregão Presencial nº 009/2018 

 

(razão social da 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, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Belo Horizonte, ________ de __________________________ de 2018 
 
 
 
 
Nome da empresa licitante 
 
 
Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO VI – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO N° 009/2018 - FORMA PRESENCIAL 
 

Processo nº 01.032.356/18-69 
 
A (nome da empresa) ____________________, CNPJ n.º ____________, com sede 

na______________________, neste ato representada pelo(o) 

Sr.(a)_______________________(qualificação completa - nome, RG, CPF), pelo presente 

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (es) 

(qualificação completa - nome, RG, CPF), a quem confere(m) amplos poderes para junto a 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (ou de forma genérica: para junto aos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar o 

outorgante na licitação na modalidade pregão presencial nº 009/2018 (ou de forma genérica 

para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-os, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 

negociar preços e demais condições, formular e assinar proposta comercial, confessar, 

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 

substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom 

firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

 

Local, data e assinatura. 
 
 
 

RECONHECER FIRMA(S) 
 
Observação: Conforme estabelecido no subitem 7.2.2, „a‟ do edital, na hipótese de 
apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada de 
cópia autenticada do documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que 
esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO   

REQUISITOS HABILITATÓRIOS PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

 
 
Processo nº 01.032.356/18-69 
 
(nome da empresa)_____________________, CNPJ n.º ______________________, sediada 

na _____________________________________, declara, sob as penas da lei, nos termos do 

que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, que cumpre os 

requisitos habilitatórios exigidos no edital de Pregão Presencial de nº 009/2018. 

 

__________________________ 
(local e data) 

 
 

____________________________________ 
(nome, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 
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ANEXO VIII – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

 

Identificação da LICITANTE (Nome/Razão Social e CNPJ) 

ITEM QUANT UN ESPECIFICAÇÃO MARCA
PREÇO 

UNIT

PREÇO 

TOTAL

1 2 UN
BÉQUER EM VIDRO BOROSSILICATO, FORMA BAIXA, CAPACIDADE PARA 1000 ML,

GRADUADO, ESCALA DE DIVISÕES 50/950 ML, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 50 ML
0,00

2 5 UN
BÉQUER EM VIDRO BOROSSILICATO, FORMA BAIXA, CAPACIDADE PARA 250 ML,

GRADUADO, ESCALA DE DIVISÕES 25/200 ML, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 25 ML
0,00

3 10 UN
BÉQUER EM VIDRO BOROSSILICATO, FORMA BAIXA, CAPACIDADE PARA 50 ML, GRADUADO,

ESCALA DE DIVISÕES 10/40 ML, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 10 ML 
0,00

4 8 UN
CÁLICE EM VIDRO, ALTURA 150 MM, SEM GRADUAÇÃO, PARA SEDIMENTAR FEZES,

CAPACIDADE 125 ML
0,00

5 1 CX

CORANTE PARA COLORAÇÃO PANÓTICA RÁPIDA, PARA USO EM TÉCNICA MANUAL, PARA

COLORAÇÃO DIFERENCIAL DE ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE PERIFÉRICO E

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS. DEVERÁ TER A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: CORANTE I: FRASCO

COM 500 ML DE SOLUÇÃO A 0,1 % DE TRIARILMETANO; CORANTE ll: FRASCO COM 500 ML

DE SOLUÇÃO A 0,1% DE XANTENOS; CORANTE III: FRASCO COM 500 ML DE SOLUÇÃO A 0,1

% DE FENOTIAZINAS. EMBALAGEM: CAIXA COM 03 FRASCOS DE 500 ML SENDO: 01 FRASCO

DE 500 ML CORANTE l; 01 FRASCO DE 500ML CORANTE II; 01 FRASCO 500 ML DO CORANTE

III.

0,00

6 2 FR
DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, PARA LAVAGEM DE

INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO E VIDRARIA SEM GERAL. FRASCO COM 5 LITROS.
0,00

7 5 UN
ESCOVA PARA VIDRARIA, EM PÊLO, COM CABO DE ARAME RETORCIDO, DIMENSÃO DO

PÊLO: 35 MM X 100 MM, DO CABO: 270 MM, PARA LIMPEZA DE TUBOS DE ENSAIO 18/180
0,00

8 2 UN
ESCOVA PARA VIDRARIA, EM PÊLO, COM CABO DE ARAME RETORCIDO, DIMENSÃO DO

PÊLO: 44 MM X 100 MM, DO CABO: 300 MM, PARA LIMPEZA DE PROVETA 1000 ML
0,00

9 1 FR

FITA REAGENTE PARA URINÁLISE, FRASCO COM 100 UNIDADES, ÁREAS REATIVAS: PH,

SANGUE-HEMOGLOBINA, PROTEÍNA, GLICOSE, CORPOS CETÔNICOS, BILIRRUBINA,

UROBILINOGÊNIO E NITRITO, O NÚMERO DE ÁREAS REATIVAS PODE VARIAR DE 8 A 10

DETERMINAÇÕES

0,00

10 1 FR
FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PH, FRASCO COM 100 UNIDADES, ÁREA

REATIVA: PH (FAIXA DE MARCAÇÃO DE 0-14)
0,00

11 3 UN
KIT ÁCIDO ÚRICO, MÉTODO ENZIMÁTICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO MÍNIMO 100

TESTES
0,00

12 3 UN
KIT ALBUMINA, MÉTODO VERDE DE BROMOCRESOL, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO

MÍNIMO 250 TESTES
0,00

13 2 UN KIT AMILASE, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL, NO MÍNIMO 100 TESTES 0,00

14 2 UN

KIT BILIRRUBINA, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO MÍNIMO

100 TESTES, , ACOMPANHADO DE KIT PARA CALIBRAÇÃO COMPATÍVEL. AUTOMAÇÃO: O

FORNECEDOR DEVERÁ INFORMAR O NÚMERO DE TESTES POR AP

0,00

15 2 UN

KIT CÁLCIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO MÍNIMO 100

TESTES, AUTOMAÇÃO: O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR O NUMERO DE TESTES POR

APARELHO.

0,00

16 2 UN
KIT CK MB, MÉTODO ENZIMÁTICO UV CINÉTICO DE TEMPO FIXO, MANUAL E AUTOMAÇÃO,

NO MÍNIMO 100 TESTES.
0,00

17 1 UN
KIT CLORETOS, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO MÍNIMO

50 TESTES
0,00
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18 2 UN

KIT COLESTEROL HDL,,, MÉTODO ENZIMATICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL NO

MÍNIMO COM 25 TESTES, MANUAL: COM NO MÍNIMO 25 ML DE REAGENTE ÁCIDO PARA 25

TESTES. AUTOMAÇÃO: O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR O NUMERO DE TESTES POR

APARELHO.PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS ANALISES, O KIT PARA DETERMINAÇÃO DO

COLESTEROL HDL DEVERA SER COMPATÍVEL COM O MESMO UTILIZADO PARA

DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL.

0,00

19 3 UN

KIT COLESTEROL TOTAL,,, MÉTODO ENZIMATICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO

MÍNIMO 200 TESTES, AUTOMAÇÃO: O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR O NUMERO DE

TESTES POR APARELHO. PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS ANALISES, O KIT PARA

DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL DEVERA SER COMPATÍVEL COM O OFERTADO

PARA DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL HDL.

0,00

20 2 UN
KIT CREATININA QUINASE (CK), MÉTODO ENZOMÁTICO UV CINÉTICO DE TEMPO FIXO,

MANUAL E AUTOMAÇÃO, NO MINIMO 100 TESTES.
0,00

21 3 UN
KIT CREATININA, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL COM NO

MÍNIMO 100 TESTES
0,00

22 2 UN KIT FOSFATASE ALCALINA, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL, NO MÍNIMO 100 TESTES. 0,00

23 2 UN

KIT FÓSFORO, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL NO MÍNIMO 100

TESTES, AUTOMAÇÃO: O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR O NUMERO DE TESTES POR

APARELHO.

0,00

24 3 UN
KIT GAMA GT, MÉTODO CINÉTICO (SZASZ MODIFICADO), MANUAL E AUTOMAÇÃO, NO

MÍNIMO 120 TESTES
0,00

25 1 UN

KIT GLICOSE,,, MÉTODO ENZIMÁTICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL COM NO MÍNIMO

500 TESTES, AUTOMAÇÃO: O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR O NUMERO DE TESTES

POR APARELHO.

0,00

26 1 UN

KIT HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MÉTODO TROCA IONICA EM TUBOS, MANUAL, MÍNIMO 25

TESTES.O KIT DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES COMPONENTES: 25 TUBOS COM 

2,5 ML DE SUSPENSÃO TAMPONADA PH 6,65 DE RESINA DE TROCA CATIÔNICA FRACA,

IÓNS BOTARO 150 M MOL/L E AZIDA SODICA 15,5 M MOL/L. 25 TUBOS COM 2,5 ML DE

SUSPENSÃO TAMPONADA EM PH 3,8 DE RESINA DE TROCA CATIÔNICA FRACA COM AZIDA

SODICA 15,5 M MOL/L, FRASCOS COM 15 ML DE SUSPENSÃO TAMPONADA EM PH 6,50

CONTENDO IÓNS BORATO 1,0 MOL/L, DETERGENTE NÃO IÔNICO, CIANETO DE POTÁSSIO 8,0

M MOL/L DE AZIDA SODICA 15,5 MOL/L.

0,00

27 1 UN
KIT LACTATO, MÉTODO UV ENZIMÁTICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, NO MINIMO 50 TESTES. O

KIT DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOLUÇÃO PADRÃO.
0,00

28 2 UN KIT LIPASE PARA DETERMINAÇÃO 0,00

29 1 UN

KIT MAGNÉSIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO MÍNIMO

100 TESTES, AUTOMAÇÃO: O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR O NUMERO DE TESTES

POR APARELHO.

0,00
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30 3 UN

KIT PROTEÍNA C REATIVA (PCR), MÉTODO IMUNOTURBIDIMÉTRICO- PONTO FINAL OU

CINÉTICA DE PONTO FIXO; PARA DETECÇÃO DA TURBIDEZ A 650 NM. EMBALAGEM COM 100

TESTES.

0,00

31 3 UN
KIT PROTEÍNAS TOTAIS, MÉTODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO

MÍNIMO 200 TESTES
0,00

32 3 UN
KIT TRANSAMINASE OXALACÉTICA, METODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, NO

MINIMO 200 TESTES
0,00

33 2 UN
KIT TRANSAMINASE PIRÚVICA, METODO COLORIMÉTRICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, NO

MINIMO 200 TESTES
0,00

34 3 UN
KIT TRIGLICERIDES, MÉTODO TOTALMENTE ENZIMATICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL:

NO MÍNIMO 200 TESTES
0,00

35 2 UN

KIT URÉIA, MÉTODO ENZIMATICO, MANUAL E AUTOMAÇÃO, MANUAL: NO MÍNIMO 500

TESTES. AUTOMAÇÃO. O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR O NUMERO DE TESTES POR

APARELHO.

0,00

36 10 CX
LÂMINA EM VIDRO LAPIDADO, 26 X 76 X 1,0 MM, EXTREMIDADES FOSCAS, PARA

MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 UNIDADES 
0,00

37 1 CX
LAMÍNULA EM VIDRO, PARA CÂMARA NEWBAUER, RETANGULAR, 20 X 26 X 04 MM, CAIXA

COM 10 UNIDADES
0,00

38 10 CX
LAMÍNULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, RETANGULAR, 24 X 40 MM, CAIXA COM 100

UNIDADES
0,00

39 1000 UN

MICROTUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, (TIPO EPPENDORF), COM TAMPA DE

SUPERFÍCIE LISA,AUTOCLAVÁVEL, PARA CONGELAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS.

CAPACIDADE DE 1,5 MILILITROS. EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 UNIDADES. 

0,00

40 1000 UN

PONTEIRA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, 01 A 200 MICROLITROS, COM ADAPTAÇÃO

PERFEITA EM PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUME VARIÁVEL DE 01 A 200 MICROLITROS

(PIPETAS DE MARCAS VARIADAS).

0,00

41 1 FR SOLUÇÃO AZUL DE CRESIL BRILHANTE, FRASCO COM 100 ML 0,00

42 1 FR
SOLUÇÃO CORANTE GIENSA, PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS HEMATOLÓGICAS, FRASCO

COM 500 ML
0,00

43 1 FR ÉTER SULFÚRICO P.A., FRASCO COM 1000 ML 0,00

44 1 FR
SOLUÇÃO ÉTER-ACETONA PARA GRAM, COM ÁLCOOL ETÍLICO E ACETONA A 50 %, EM

FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML, PARA USO NA COLORAÇÃO PELO MÉTODO DE GRAM
0,00

45 1 UN

SOLUÇÃO FUCSINA DE ZIEHL PARA BAAR, COM FUCSINA BÁSICA, ÁLCOOL- FENOL AQUOSO 

E ÁGUA DESTILADA, FRASCO DE VIDRO ÂMBAR COM 1000 ML, PARA USO NA COLORAÇÃO

PELO MÉTODO ZIEHL-NEELSEN

0,00
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46 1 FR

SOLUÇÃO FUCSINA PARA GRAM, FUCSINA BÁSICA, ÁLCOOL ABSOLUTO, FENOL FUNDIDO E

ÁGUA DESTILADA, EM FRASCO ÂMBAR COM 1000 ML, PARA COLORAÇÃO PELO MÉTODO

DE GRAM

0,00

47 1 FR SOLUÇÃO LUGOL PARA GRAM, FRASCO COM 1000 ML 0,00

48 1 FR
SOLUÇÃO LUGOL PARASITOLÓGICO, COM IODO-IODETO DE POTÁSSIO E ÁGUA, FRASCO

ÂMBAR COM 1000 ML, PARA USO EM PARASITOLOGIA
0,00

49 1 FR

SOLUÇÃO REAGENTE ÁLCOOL-ÁCIDO, ÁCIDO CLORÍDRICO 3% E ÁLCOOL A 95%, PARA

B.A.A.R., USADO COMO DESCORANTE NA TÉCNICA DE ZIEHL-NEELSEN. FRASCO COM 1000

MILILITROS.

0,00

50 1 UN

SOLUÇÃO REAGENTE AZUL DE METILENO, AZUL DE METILENO 0,3 % E ÁLCOOL A 95 %,

PARA B.A.A.R., NA COLORAÇÃO DE FUNDO PELO MÉTODO DE ZIEHL-NEELSEN,

APRESENTADA EM FRASCO ÂMBAR COM 1000 ML

0,00

51 2 CX
SWABB COM MEIO DE STUART MODIFICADO, COM FIBRAS DE RAYON EM TUBO PLÁSTICO,

CAIXA 50 UNIDADES 
0,00

52 100 UN
SWABB ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM ETIQUETA E PROTEÇÃO PLÁSTICA, MATERIAL

ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
0,00

53 1 TB

TUBO CAPILAR EM VIDRO, BRANCO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1,5 MM, DIÂMETRO INTERNO

DE 1,0 MM E COMPRIMENTO DE 75 MM, SEM ANTICOAGULANTE, PARA DETERMINAÇÃO DO

HEMATÓCRITO, PARA 0,1 ML, ACEITÁVEL PARA A CAPACIDADE DE 0,01 ML

0,00

54 2 CX

TUBO COLETOR DE SANGUE À VÁCUO, 13X75 MM, ESTÉRIL, COM ANTICOAGULANTE

HEPARINA LÍTICA, GEL SEPARADOR, VOLUME NOMINAL 2 ML E TAMPA COR VERDE. CAIXA

COM 100 UNIDADES.

0,00

55 3 CX

TUBO COLETOR DE SANGUE EM PLÁSTICO PARA MICROCOLETAS, COM ANTICOAGULANTE

EDTA, TAMPA ROXA, CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO 500 MICROLITROS.EMBALAGEM: CAIXA

COM 100 UNIDADES.

0,00

56 2 CX

TUBO DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO, 13X100 MM, ESTÉRIL, COM ATIVADOR DE

COÁGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME NOMINAL 5 ML E TAMPA COR VERMELHA. CAIXA

COM 100 UNIDADES.

0,00

57 3 CX
LAMINULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, RETANGULAR, 24 X 32 MILÍMETROS, CAIXA COM

100 UNIDADES 
0,00

58 5 CX
LÂMINA EM VIDRO LAPIDADO, 26 X 76 X 1,0 MM, EXTREMIDADES FOSCAS, PARA

MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 UNIDADES 
0,00

59 50 UN

TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, TRANSPARENTE, FUNDO REDONDO, SEM BORDA, DIÂMETRO

EXTERNO 15 MM, ALTURA 100MM, CAPACIDADE 13,5 ML, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE + OU - 1

MM.

0,00

60 50 UN

COLETOR PARA FEZES, COM TAMPA DE ROSCA, BOCA LARGA, EM PLÁSTICO RÍGIDO

TRANSPARENTE, COM PAZINHA, CAPACIDADE 80 ML, SEM ATINGIR A BORDA, NÃO ESTÉRIL.

DIÂMETRO 5 CM.EMBALAGEM INDIVIDUAL.

0,00
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Declaramos que temos conhecimento das condições para contratação dispostas neste Edital 

Prazo de validade da proposta: 60 dias 

 

Local/Data: _____________________, _____ de __________________ de 2018. 

 

Assinatura do(s)  Representante(s)Legal(ais): _______________________________ 

 

Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________ 
 
 

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

1 – Na planilha de descrição do produto deverá ser informado também a marca e o valor unitário, admitindo-se apenas uma marca para o item. 


