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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LOCAÇÃO 

 O HOSPITAL TRAMANDAÍ, CNPJ/MF: 13.183.513/0002-08, integrante da Fundação 

Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), com sede na Av. Emancipação, 1255 em Tramandaí, RS, 

representado pelo Diretor Geral da FHGV, Juarez Wolf Verba, torna público por meio de seu pregoeiro 

designado pela portaria nº 354/2015 de 02 de outubro de 2015, que realizará licitação na modalidade 

de PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, para o HOSPITAL DE TRAMANDAÍ, tipo menor preço 

por ITEM, de acordo com a Lei federal n.º 10.520/02, de 17.07.02, os Decretos Municipais n.º 

3.520/09 e Decreto 3.034/04 e pela Lei das Licitações 8.666/93, de 21.06.93 e demais legislações 

pertinentes e, ainda, pelas condições deste Edital e seus Anexos e, em conformidade com a 

autorização contida no Processo n°1376/2017. 

 

1. DA ABERTURA E PUBLICAÇÃO: 

1.1. DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/12/2017 

1.2. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/12/2017 ÀS 08:00 HORAS. 

1.3. TÉRMINO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/12/2017 ÀS 08:00 HORAS. 

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/12/2017 ÀS 08:40 HORAS 

1.5. INICIO DA DISPUTA: 15/12/2017 ÀS 09:00 HORAS 

1.6. LOCAL: NO SITE www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, para o HOSPITAL DE 

TRAMANDAÍ, tipo menor preço por ITEM, pelo período de 12(doze) meses, podendo ser renovado 

até o limite legal de 60 meses, conforme especificação completa no TERMO DE REFERÊNCIA 

constante no ANEXO I. 

3. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS OU IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Qualquer pessoa poderá pedir esclarecimentos referentes ao processo licitatório até 03 (três) 

dias úteis, anteriormente à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, através do e-mail licitacao@fhgv.com.br. 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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3.2. Qualquer pessoa poderá impugná-lo, por meio eletrônico via internet, através do e-mail 

licitacao@fhgv.com.br ou diretamente no setor de licitações, em até 02 (dois) dias úteis, 

anteriormente à data fixada para abertura da sessão pública cabendo ao Pregoeiro (a) decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.3. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

4.1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 

proposta, atentando também para a data e horário do início da disputa. 

5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

5.1. Todas as referências de tempo no Edital, aviso e durante a Sessão Pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 

na documentação relativa ao certame. 

6. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR 

6.1. Poderão participar deste pregão as pessoas Físicas ou Jurídicas que estiverem cadastradas e 

habilitadas junto á sessão de cadastro da CELIC/RS (Central de Compras do Estado do Rio Grande 

do Sul), e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação conforme 

estabelecido neste edital. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições da chave de identificação e da 

senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtido junto à seção de cadastros da Central de 

Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (CELIC). A perda da senha ou quebra do sigilo deverão 

comunicar imediatamente à seção de cadastro da CELIC e ao setor de licitações da FHGV, para 

imediato bloqueio de acesso. 

7.1.1. O credenciamento poderá ser realizado no site www.cecom.rs.gov.br, no link 

“CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO”, onde constam as instruções para o credenciamento, bem como 

o formulário de solicitação de credenciamento via internet no link ao final da página, que deverá ser 

encaminhado à CELIC com a documentação exigida, dirigida à SEÇÃO DE CADASTRO DE 

FORNECEDORES da CELIC, sito à Av. Borges de Medeiros nº. 1.501, 2º Andar, Porto Alegre / RS, 

CEP 90119-900. 

7.1.2. Esse credenciamento ainda poderá ser realizado junto à CELIC, onde deverá ser solicitado o 

"Termo de Senha Eletrônica" e entregue preenchido e assinado, juntamente com a documentação 

http://www.cecom.rs.gov.br/
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exigida, na Central de Licitações – CELIC, sito à Av. Borges de Medeiros, n°. 1.501, 2º andar, Porto 

Alegre / RS, CEP. 90110.150. Seção de Cadastro Fone: (51) 3288.1583 e (51) 3288 1584, e-mail: 

cadastro@sarh.rs.gov.br, Fax: (51) 3288.1165. 

7.1.3. Após o recebimento e a análise da documentação, a CELIC disponibilizará o uso da Senha 

Eletrônica ao usuário responsável, no prazo de até 03 dias úteis. 

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema (CELIC) implica a responsabilidade legal da 

licitante ou do seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão. 

7.3. O uso da senha pelo licitante é de sua inteira responsabilidade, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA 

DO SUL, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados 

por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

8. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

8.1. Certificado de Fornecedor do Estado (CFE), válido na data da apresentação das propostas, 

acompanhado de seu anexo, OU do Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF), válido na data da apresentação das propostas, acompanhado do Certificado 

de Registro Cadastral (CRC), válido na data da apresentação das propostas. 

8.1.1. Caso algum dos documentos elencados no corpo do CFE ou SICAF esteja com prazo 

de validade expirado, o licitante deverá apresentar o documento válido, junto com o CFE ou 

SICAF no departamento de licitações da FHGV. 

8.2. Na ausência da apresentação de documento de comprovação dos cadastros citados no ITEM 

8.1, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação: 

8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

8.2.2. 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; 

8.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

8.2.4. 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; 

mailto:cadastro@sarh.rs.gov.br
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8.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;“Certidão de Débitos Relativos ao 

Crédito Tributário e à Dívida Ativa” 

8.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

8.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente; 

8.2.8. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

8.2.9. Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

8.2.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física. 

8.3. Declaração da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE 

expedida por Administração Pública de qualquer esfera, conforme modelo constante no ANEXO II. 

8.4. Declaração de que não emprega Menor de 18 anos, conforme modelo no ANEXO III. 

8.5. Declaração de que não possui vínculo empregatício com a FHGV, conforme modelo no ANEXO 

IV. 

8.6. Certidão simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP autenticada pela junta comercial, quando for o caso.  

8.6.1 Conforme Art. 43.  § 1º da Lei Complementar 147/2014 - 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 o vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.7. Qualificação Técnica; 

8.7.1 No mínimo 01 (um) atestado ou Certidão de Capacidade Técnica, emitido por Pessoas Jurídicas 

de Direito Público ou Privado relativo ao objeto licitado, indicando com clareza, a natureza, local, 

quantitativos, prazos, datas e outros elementos característicos do produto, devidamente certificados 

pela entidade profissional competente. 

8.7.2 O equipamento deverá possuir Registro na ANVISA, Ministério da Saúde Norma ABNT 254 e 

caso necessário Certificado do INMETRO. 
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9. DA PARTICIPAÇÃO 

9.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos. 

9.2. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances. 

9.3. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3.1Na formulação da proposta inicial eletrônica o interessado em participar da licitação deverá 

informar o valor mensal e o valor total ITEM para o período de 12(doze) meses, compreendendo-se as 

quantidades constantes no ANEXO I deste edital, SENDO QUE O LANCE PARA A DISPUTA 

DEVERÁ SER O VALOR TOTAL DO ITEMREFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRATAÇÃO POR 

12(DOZE) MESES. 

9.3.2 Serão lançadas no sistema o valor totalda prestação de serviçopor 12 meses. 

9.3.3 Não serão aceitas propostas com mais de 01 (uma) cotação por ITEM. 

9.3.4 Na Proposta anexada no portal de Compras do Banrisul deverão constar todas as 

especificações que constam no ITEM 11 (DA PROPOSTA E FORNECIMENTO) deste edital. 

9.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender os requisitos mínimos deste 

edital, inclusive as que expressamente contrariarem ao disposto no mesmo e as que forem 

manifestamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais aquelas que contiverem preços vis ou 

excessivos, face aos preços correntes no mercado; 

9.5 A apresentação da proposta eletrônica significará expressa aceitação pelas licitantes de todas 

as disposições deste edital. 

9.6 Os representantes das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas para 

poderem se beneficiar do disposto na Lei Complementar nº. 123/06 e Lei 11.488/07, respectivamente, 

deverão identificar o tipo do segmento de empresa que representam. Para tanto, ao acessar o sítio 

eletrônico de licitações do Banco BANRISUL com sua chave e senha, deverão identificar sua empresa 

no seu devido segmento, sob pena de não poderem se utilizar dos benefícios da referida Lei. Não 
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será concedido outro momento processual para visar alcançar os benefícios da Lei Complementar nº. 

123/06 e Lei Complementar 147/14. 

9.7 As empresas que se identificarem no sítio eletrônico do banco BANRISUL como sendo 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, e no decorrer da licitação forem 

declaradas vencedoras, para se beneficiarem do disposto na Lei Complementar nº. 123/06 Lei 

Complementar 147/14 deverão apresentar junto com a documentação para habilitação da empresa o 

balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do último exercício se houver. Na falta destes, a 

empresa deverá apresentar declaração da Junta Comercial do estado respectivo enquadrando-a como 

EPP ou ME ou comprovação que é optante pelo simples nacional (poderá ser verificada a situação da 

empresa através do sítio eletrônico na internet), de forma a comprovar a sua condição de 

ME/EPP/Cooperativa. A não apresentação destes documentos ou equivalentes acarretará a 

desclassificação/inabilitação da empresa e a reversão dos atos anteriores que a beneficiaram, sem 

prejuízo das sanções cabíveis para o caso. 

10 DOS CRITÉRIOS DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 

propostas. 

10.2 Aberta à etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

10.3 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes.  

10.4 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

O Pregoeiro retornará, quando possível, sem prejuízos dos atos realizados. 

10.5 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após nova conexão por parte do Pregoeiro, ficando 

desde já todos os licitantes cientes que devem acompanhar a licitação até o termino da disputa. 

10.6 O Pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa da sessão pública mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do tempo 

randômico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.  
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10.7 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances.  O empate “ficto”, previsto pelo benefício da Lei complementar nº. 123/06 Lei Complementar 

147/14 será detectado automaticamente na sala de disputa da licitação.Encerrado o tempo Randômico 

o sistema identificará a existência da situação de empate “ficto” informando o nome da empresa. Em 

seguida, o sistema habilitará o Pregoeiro o botão “Convocar” que permitirá a convocação da empresa 

que se encontra em situação de empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova mensagem 

informando para a empresa em situação de empate “ficto” que deverá em 05 (cinco) minutos, ofertar 

novo lance, inferior ao menor lance registrado para o ITEM. Durante esse período, apenas a empresa 

convocada poderá registrar o novo lance. O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da 

empresa em situação do beneficio, o sistema verificará se há outra empresa em situação de empate 

“ficto”, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação 

de empate “ficto”, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Pregoeiro dar encerramento à disputa do 

ITEM. Todos estes procedimentos acontecerão na sala de disputa do ITEM, estando essas 

informações disponíveis para os demais participantes do Pregão e também para toda a sociedade. 

10.8 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado para a contratação quando não existir a figura do “empate ficto”, no 

entanto, quando esta existir, será dada a oportunidade as ME/EPP/Cooperativas realizar seus lances 

e somente após será procedida à verificação da conformidade entre a proposta de menor preço e o 

valor estimado para a contratação. 

10.9 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor 

da proposta ou lance de menor preço. 

10.10 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública constarão de ata circunstanciada divulgada no sistema eletrônico, sem 

prejuízo das demais formas de publicidade prevista no Decreto Municipal 3.520/09, e na legislação 

pertinente. 

11 DA PROPOSTA E FORNECIMENTO 

11.1  A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, em papel timbrado do licitante e redigido com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto 

a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada 

nas demais pelo licitante ou seu representante legal, contendo: 

11.1.1  Razão social do licitante, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail) para contato, bem como: nome, CPF, domicílio e cargo na empresa do representante legal, para 

fins de assinatura do Contrato; 
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11.1.2 Indicar o número do ITEM, a marca, a descrição completa dos objetos ofertados, quantidade e 

a apresentação da unidade, conforme ANEXO I, contendo apenas uma cotação para cada ITEM;  

11.1.3 Preço unitário e total, conforme ANEXO I, expresso em Real (R$), em algarismos e por 

extenso, de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado;  

11.1.4 Os preços devem ser registrados com até duas casas após a vírgula. Caso o preço não 

corresponda à unidade, será feito o cálculo com arredondamento a menor;  

11.2 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como taxas, 

impostos, fretes e outros. 

11.3 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias contados a partir da abertura das 

propostas. 

11.4 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

11.5 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender os requisitos mínimos deste 

edital, as que expressamente contrariarem ao disposto no mesmo e as que forem manifestamente 

inexeqüíveis, presumindo-se como tais aquelas que contiverem preços vis ou excessivos, face aos 

preços correntes no mercado. 

11.6 A apresentação da proposta significará expressa aceitação pelas licitantes de todas as 

disposições deste edital. 

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1.  Para julgamento será adotado o critério de MENOR VALOR (observar determinação do item 

2.1 deste edital), observadas as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital e 

seus Anexos. 

12.2. O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

12.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda o Edital. 
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13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

13.1 Para fins de Habilitação do autor da melhor proposta esta deverá ser enviada eletronicamente, 

após a solicitação do pregoeiro, no prazo de 60 (sessenta) minutos a contar do encerramento da 

sessão virtual. Os documentos devem provar a habilitação do licitante no dia da abertura da sessão 

pública. 

13.2 Os documentos de habilitação (referente ao item 8 – documentações necessárias), deverão 

ser enviados eletronicamente, após a solicitação do pregoeiro, no prazo de até 60 (sessenta) 

minutos a contar do aceite da proposta final. Os documentos devem provar a habilitação do licitante 

no dia da abertura da sessão pública. 

13.3 O Pregoeiro poderá desclassificar/inabilitar a empresa licitante que obtiver menor preço na 

disputa se a mesma não encaminhar a Documentação de Habilitação como também a Proposta de 

Preços, através da solicitação pelo Pregoeiro no sítio BANRISUL.  

13.3.1 Os documentos emitidos com autenticação via internet, não serão necessários o envio 

devido a terem sido anexados no site do http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 

13.4 Caso haja alguma restrição na apresentação dos documentos relativos à regularidade Fiscal 

das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas beneficiadas pela Lei Complementar 

123/06, e Lei Complementar 147/14, a elas será assegurada prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

improrrogável, para a regularização da documentação referida. A não regularização da documentação 

no prazo previsto acima implicará na inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação. A decisão que inabilitar a Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Cooperativa beneficiadas pelas referidas Leis, pela não regularização da 

documentação fiscal no prazo estabelecido, será comunicada as empresas participantes pelo “chat” de 

mensagens do sítio eletrônico do BANRISUL. 

 

14. DO RECURSO 

14.1 . Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em formulário eletrônico 

específico, com registro em ata da síntese das suas razões. 

14.1.1 Será concedido o prazo de 3 (três) dias, contados da declaração de vencedor, para o 

licitante interessado apresentar suas razões fundamentadas, exclusivamente no sistema 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentar contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do 
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

14.1.2 A falta de manifestação nos termos previstos neste Edital importará decadência desse 

direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

14.1.3 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

14.2 . Caberá ao pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhando à autoridade competente, devidamente informado, quando mantiver a sua decisão. 

14.2.1 A autoridade competente deverá proferir a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do recebimento do recurso. 

14.2.2  A petição de recurso dirigida à autoridade competente, por intermédio do pregoeiro, 

deverá ser fundamentada e encaminhada eletronicamente por meio do sistema 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

 

15 DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO  

 

15.1 À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da 

autoridade competente da FHGV, para fins de homologação. 

15.2 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as 

cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a Minuta do Contrato que 

integra este Edital. 

15.3 A assinatura do Contrato pela adjudicatária dar-se-á pelo representante legal no prazo de até 

03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento, via e-mail, do documento encaminhado pelo 

Setor de Contratos da FHGV, devendo ser efetuada a entrega Endereço: Rua Alegrete, 145, Bairro 

Dihel, Sapucaia do Sul, RS, CEP 93.210.020. 

15.3 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas 

no ITEM 22 (Sanções) deste Edital. 

15.4 É facultado a FHGV, quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, hipótese em que o 

Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para obtenção de um preço melhor.  

16 DA ENTREGA E RECEBIMENTO  

 

16.1 O objeto deste edital deverá ser fornecido e instalado, em local estabelecido pelo Hospital 

Tramandaí, Av. Emancipação, 1255 - Tramandaí/RS, sendo que as movimentações horizontais e 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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verticais para esta entrega ocorrerão por conta da empresa vencedora, no prazo máximo de 07 dias, 

conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

16.2 A manutenção corretiva deverá ser prestada em até 24 horas após a abertura de chamado; 

16.3 Havendo necessidade de substituição de peças, isso deverá ocorrer em até 48 horas; 

16.4 A contratada deverá prestar serviço de substituição do equipamento nos casos em que não 

seja possível efetuar seu reparo. A substituição deverá ocorrer por equipamento igual, no prazo 

máximo de 03 (três) dias.  

16.5 A contratada obriga-se a oferecer treinamento para manuseio do equipamento para a equipe 

técnica, em dois dias, contemplando os três turnos. 

16.6 Quando constatada irregularidade no objeto da entrega, a licitante deverá substituir em no 

máximo 24 horas o objeto ofertado, sem ônus para a FHGV. 

16.7 Recebimento provisório: no ato da entrega do objeto, no Setor que procederá à conferência de 

sua conformidade com as especificações do Edital, da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato. 

Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;  

16.8 Recebimento definitivo: em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na 

nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique 

defeitos ou imperfeições. 

16.9 O prazo só poderá ser prorrogado mediante solicitação e justificativa, sujeito a aprovação da 

CONTRATANTE.  

17 DA VALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

17.1 O contrato a ser firmado entrea FHGV e a empresa que apresentar a proposta classificada em 

1º (primeiro) lugar no presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado pelo prazo de 60 meses, conforme previsto em lei. 

 

18 DA FORMA DE PAGAMENTO 

18.1 O pagamento será efetuado 30 dias após a apresentação do documento fiscal competente 

(nota fiscal ou fatura), devidamente aprovado, correspondente ao serviço efetivamente realizado, 

verificado e aceite pela CONTRATANTE. 

18.2 A empresa deverá indicar na proposta final nome completo do preposto e seu CPF, para 

representá-lo durante a execução do contrato junto à FHGV. Bem como também dados bancários da 

empresa (banco, agência e conta corrente) para fins de pagamento. 
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18.3 O pagamento será efetuado por ordem bancária de crédito, mediante depósito em 

contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA. 

18.4 No pagamento efetivado pela CONTRATANTE, será procedida prévia verificação da 

regularidade fiscal da CONTRATADA. 

18.5 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal ou fatura, estes 

serão restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

devolvidos no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes 

de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

18.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso 

gere direito ao pleito de atualização. 

18.7 A critério da Administração, poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores 

para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da 

contratada. 

18.8 Os recursos utilizados para pagamento da referida despesa correrão por conta da Rubrica 

4630 Locação de equipamentos Hospitalares. 

 

19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da Contratada: 

19.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a)  efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 

as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

b) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 

da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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19.2 A contratada deverá prestar serviço de Manutenção preventiva, no  Mínimo uma manutenção 

mensal. Manutenção preventiva, corretiva, calibragem e interface por parte do fornecedor 

vencedor; 

19.3 - A contratada deverá prestar serviço de substituição do equipamento nos casos em que não 

seja possível efetuar seu reparo. A substituição deverá ocorrer por equipamento igual ou similar 

(neste caso com ciência do Hospital Tramandaí), no prazo máximo de 03 (três) dias.  

19.4 Manutenção corretiva: Máximo 24 horas após abertura do chamado, para conserto e/ou 

substituição do equipamento.  

19.5 Havendo necessidade de substituição de peças, isso deverá ocorrer em até 48 horas 

19.6 Deverá substituir cabo no Maximo semestralmente, independentemente o estado dos mesmos 

(este requisito vale para todos os equipamentos). 

19.7 A empresa fornecedora deverá apresentar na entrega do Equipamento, ATESTADO DE 

AFERIÇÃO do equipamento determinado pelo Manual de Equipamento comprovando os 

parâmetros indicados no Manual, com Responsabilidade Técnica devidamente comprovada e que 

atenda os Critérios Legais; 

19.7.1 A periodicidade do aferimento do equipamento durante a vigência do contrato deverá seguir os 

critérios estabelecido se em normas e legislação vigentes como também indicadas pelo 

fabricante. 

 

20 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

São obrigações da Contratante: 

20.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

20.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do equipamento recebimento 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

20.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

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

comissão/servidor especialmente designado; 

20.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

20.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
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qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

21 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

21.1. O fiscal do Contrato fará o acompanhamento do processo de prestação de serviço a fim de 

obter informações necessárias ao bom resultado do mesmo, de acordo com Art. 67 da Lei 8.666/93 e 

seus incisos. 

21.2. O fiscal do contrato será designado no ato da assinatura do contrato por termo anexo, pelo 

Diretor Hospitalar e/ou Coordenador de Unidade não hospitalar. 

21.3. Não havendo a designação ficará o Diretor Hospitalar e/ou Coordenador de Unidade não 

hospitalar nomeado imediatamente como Fiscal do Contrato, até que seja designado novo fiscal. 

21.4. As faturas de prestação de serviços somente serão liberadas para pagamento após a validação 

por parte dessa comissão. 

21.5. Serão realizadas notificações à CONTRATADA por qualquer irregularidade que possa ocorrer 

que venha a descaracterizar o contrato a ser firmado. 

 

22 DAS SANÇÕES 

22.1 Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto deste Edital, erro, imperfeição, mora a 

execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a empresa adjudicatária 

estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da 

Lei n° 8.666/93, garantida prévia defesa. 

I - Advertência; 

II - Multas: 

a) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da contratação, será aplicada multa de 0,20% 

(vinte centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da 

obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão do contrato. 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, ou da parcela inadimplida, nos casos 

de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes. 
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e) Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços, objeto do presente contrato, obrigando a 

CONTRATANTE, face às necessidades da mesma, a contratá-los no mercado, fica obrigada cobrir a 

diferença a maior, eventualmente ocorrida, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 

legislação em vigor. 

f) No caso de reincidência no atraso da prestação de serviço o contrato será rescindido, sem 

prejuízo das cobranças das multas em dobro. 

g) As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 

detentora do contrato. 

h) Aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município.  

i) As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar 

ciência. 

23 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

23.1 A FHGV poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la 

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

fundamentado bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que 

caibam às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os 

termos e condições deste Edital e seus anexos. 

24.2 É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada à inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

24.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário. 

24.4 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

24.5 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.6 A CONTRATADA não poderá subcontratar outra empresa para atendimento deste contrato. 
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24.7 No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamação da CONTRATANTE 

poderá este confiar a outro a execução do objeto da licitação reclamado e não executado e o custo 

correspondente será abatido da fatura mensal de pagamento, independente das demais penalidades 

cabíveis. 

24.8 Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Termo de Referência  

Anexo II – Modelo de Declaração de idoneidade; 

Anexo III – Modelo Declaração de que não emprega Menor de 18 anos; 

Anexo IV – Declaração de inexistência de servidor 

Anexo V – Minuta de Contrato 

25.9.    Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições constantes da Lei 10.520, lei 8666/93 e 

o Decreto Municipal 3.520/09. 

 

 

26.DO FORO 

26.1.  Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro Contrato será competente o Foro 

da Comarca de Sapucaia do Sul/RS. 

 

 Sapucaia do Sul, 24 de outubro de 2017. 

 
 

Cleusa Maciel 

Pregoeira 

 

  



 

18 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 O objeto do presente certame refere-se à PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, para o 

HOSPITAL DE TRAMANDAÍ, tipo menor preço por ITEM, pelo período de 12 (doze) meses, 

podendo ser renovado até o limite legal de 60 meses. 

 

1.2 Especificações: 

 Item Código Descrição Marca/ 

Modelo/ 

registro 

na 

ANVISA 

Unid. Quantidade 

equipamentos 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Valor Total 

(R$) da 

Locação por 12 

meses 

1 9001 

LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR E 

CARDIOVERSOR NEONATAL COM ECG:   UN 01     

2 9002 LOCAÇÃO  DE BERÇO AQUECIDOS   UN 04     

3 9003 

LOCAÇÃO  DE MONITORES 

MULTIPARAMÉTRICOS NEONATAL   UN 08     

4 9004 LOCAÇÃO DE CARDIOTOCOGRAFOS 

 

UN 02 

  

5 9005 

LOCAÇÃO INCUBADORA COM 

UMIDIFICAÇÃO 

 

UN 06 

  

6 9006 

LOCAÇÃO ASPIRADOR CIRÚRGICO 

PORTÁTIL 

 

UN 02 

   

1.3  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 Item 1 

 DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR NEONATAL COM ECG: Deve possuir 

tecnologia bifásica exponencial truncada de desfibrilação com ajustes mínimos 

disponíveis de 2 a 200 joules com pelo menos 10 níveis de ajustes; deve permitir a 
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analise automática da impedância do paciente com indicador visual nas pás. Deve ser 

capaz de operar em três modos distintos;DESFIBRILAÇÃO MANUAL, 

DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA ( CARDIOVERSÃO) e DESFIBRILAÇÃO 

EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (DEA) com comandos de voz em português, deve 

possuir marcapasso externo transcutâneo , deve possuir display em LCD de no mínimo 

5,0” polegadas. Deve possuir desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme.  

Caract. Técnicas: deve possuir função de desfibrilação externa sincronizada e não 

sincronizada; deve possuir desfibrilação externa através de pás ou eletrodos 

multifuncionais : deve possuir tempo de carga de até 4 segundos para 200 Joules; 

Deve possuir desfibrilação externa automatizada capaz de analisar o ritmo cardíaco do 

paciente e identificar a presença de ritmos cardíacos fatais (Fibrilação Ventricular e 

Taquicardia Ventricular sem pulso) ; Deve possuir sistema de orientação ao operador 

via comandos de voz e mensagens de texto em tela ( em português BRA) Deve ser 

capaz de realizar desfibrilação interna através de manoplas esterilizáveis com botão de 

descarga e pás internas autoclavaveis. Deve ser capaz de detectar quando as 

manobras para desfibrilação internas são conectadas e assim limitar automaticamente 

o nível máximo de energia em 50 joules. Deve possuir monitorização de pelo menos 

três derivações de Ecg(I,II, III) selecionáveis em tela e possibilidade de expansão para 

7 derivaçoes através da simples adição de cabo de 5 vias, sem a necessidade de 

alteração de software; deve possuir apresentação do valor numérico da freqüência 

cardíaca (FC) entre 20 e 300 bpm; Deve possuir resposta de freqüência de diagnostico 

de 0,05 a 100 Hz ou superior; Deve possuir amplitude do ECG: X1/4 , X1/2, X1 , X2, X4 

; AUTO; Deve possuir capacidade de apresentar até duas curvas em tela; deve possuir 

monitorização de ECG pela pás, eletrodos multifunção ou cabo de ECG, deve possuir 

seletor para ajustes da energia selecionada; deve desarmar a energia selecionada 

manual e/ ou automaticamente em menos de 60 segundos. Alarmes Audiovisuais e 

sonoros. FV/TV com comandos de voz e de texto na tema em português, alarme de 

freqüência cardíaca ou de pulso. Apneia , deve possuir operação necessariamente por 

01(uma)bateria interna; deve possuir visualização do estado de carga da bateria 

através de ícone em tela indicando nível de carga; deve possuir autonomia mínima de 

150 minutos ( em situação)de monitorização ECG e estimulação cardíaca) ou no 

mínimo de 70 descargas de 200 Joules; Deve possuir pás neonatais deverão 
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intercambiáveis com as adultas: deve possuir eletrodos multifunção que atendam tanto 

pacientes adultos quanto pacientes neonato; Deve ser capaz de realizar teste do 

capacitor ; deve realizar testes básicos para verificar cargas , bateria, impressão, 

alarmes, comandos de voz e marcapasso; deve possuir fonte de alimentação integral 

bivot automática entre 100 e 240 v – 60 Hz, Deve possuir peso Maximo da unidade de 

até 10 kg, deve possuir memória incorpada ao equipamento para registro de eventos; 

deve possuir software em língua portuguesa, bem como todas as mensagens de voz, 

textos de alarmes e menu de configuração da unidade; Acessorio pertinentes: 01 par 

de pares neonatal e adultas intercambiáveis, 01 cabo de Ecg 3 vias, 01 cabo para 

eletrodo adesivo multifunção; 01 par de eletrodos adesivos multifução descataveis , 01 

bateria interna; 01 papel para impressora, 01 tubo de gel 01 cabo de força , 01 manual 

do operador . Registro na ANVISA;  

 Item 2 

 BERÇO AQUECIDO  : 

 Calor irradiante . Calha protetora do elemento de quartzo e alertas direcionadas do calor. 

Permitir deslocamento de 180º do modulo superior para acesso do aparelho de raio X . 

Estrutura roubusta, apoiada sobre rodizios giratórios de 4 polegadas e com ára-choques, 

permite a instalção de até duas prateleiras com capacidades de suporte de 10 KG cada,em 

um mesmo lado, sem tombar. Bandeja axiliar , sob o leito , com dimençoes minimas úteis de 

45x60 cm. Dimensoes  minimas do colchão: 33 x 63 cm. Permite o posionamento  do 

operador nos tres lados de uso, sem limitar o acesso dos pés. Leito em acrilico transparente, 

sem cantos vivos para faciliar a limpeza, com colchão de silicine de baixa deformação para 

permitir o tratamento de fototerapia reverso. Fototerapia acoplada ao leito com 06 lampadas 

azuis especiis e sistema de segurança contra sobre aquecimento. O conjunto 

leito/foftoterapia deve permitir posiçoes de trendelenburg e próclive sem ter de inverter a 

posição do paciente.  Monitor: controles microprocessados, de dupla função, servo 

controlado e manual, com comutação automatica de um modo para o outro comandada pelo 

operação do sensor de pele. Quando operando no modo automatico, o elemento aquecedor 

deverá ser ligado e desligado automaticamente em resposta a mudança na temperatura de 

pele do paciente. Sistema de auto teste automatico das funçoes e alarmes audiovisuais para 

falta de energia; falaha na resistencia de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do 

sensor  no paciemte; hipotermia e hipertermia, no modo servo-controlado; alta temperatura , 
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no modo manual , quando o elemento aquecedor permanecer na maxima potencia por 15 

min. Consecutivos, com o aquecimento automaticamente interrompido; advertencia , no 

modo manual, a cada 10 min; para a rotina da temperatura do RN , conforme NBR IEC 

60601-2-21. Indicação da temperatura da pele, resolução de 0, 1°C  e precisão de 

temperatura de +/- 0,2 °C. Indicação de te,peratura de ajustes, resolução de 0,1°C e para 

ajustes do nivel de potencia , com escala de 0 a 100%,  ajustes a cada 10%. LEDs de alta 

resolução que permitem a visualisação das indicaçoes . Indicaçoes luminosa do nivel de 

potência de aquecimento. Painel de controle: teclas de membranas para ligar, desligar, 

ajustes da temperatura ou potencia  e inibir som de alarmes. Intalado no poste do berço, 

com acesso por ambos os lados. Relogio integrado com indicação digital e teclas de ajustes 

e parada/ inicio, com bip sonoro minuto e alarme no final da contagem. Retenção de 

memória , na falta de energia , dos valores programados. Sistema de acionamento elétrico 

independente da chave liga – desliga do monitor, para segurançã do conjunto, com 

indicador luminiso no painel de controle. Alimentação elétrica: 127/220 V – 

SELECIONÁVEL. Certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (SEGURANÇA 

ELETRICA), nbr iec 60601-2-21 ( segurança de berços aquecidos) e NBR ICE 60601-1-2 ( 

compatibilidade eletromagnética). Registro na ANVISA/MS 

  

 Item 3 

 MONITOR MULTIPARÂMETRO SENSOR NEONATAL:Monitor multiparamétrico pré-

configurado com alça de transporte incorporada e tela de 10,4 polegadas, colorida, tipo 

TFT LCD com controles e ajustes através de tela sensível ao toque. Apresentação 

simultânea de 05 curvas de parâmetros e suas variações numéricas (possibilidade de 

alternar para dígitos grandes). Modelos de tela personalizáveis, realizar cálculo de 

drogas. Apresentar as tendências de oxicardiorespirograma (OxyCRG). Capaz de 

armazenar até 120 eventos de alarme e possibilidade de revisão destes. Apresentação 

de tendências gráficas e numéricas de pelo menos 120 horas, com revisão dos valores. 

Apresentar retrospecto de uma derivação de ECG em “full- disclosure”. Possuir teclas 

rápidas para funções de congelamento, disparo de PNI e impressão. Capacidade de 

conexão com rede. Capaz de se conectar a uma central de monitorização. Capacidade 

de conexão entre monitores para visualização de parâmetros de outros leitos de 

qualquer monitor. Deve ser capaz de monitorizar ECG, Respiração, Frequência 
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Cardíaca, Temperatura, Oximetria (SpO2) e Pressão Não Invasiva. Aparelho 

atualizável, capaz de incorporar futuramente os parâmetros de Capnografia (EtCO2) ou 

Pressão Arterial Invasiva (PI). Capacidade de atualização de software sem a 

necessidade de substituição ou atualização de hardware. Alarmes audiovisuais com 3 

(três) níveis de prioridade. Peso máximo de 4,0 kg. Alimentação da unidade e carga 

da(s) baterias por fonte interna bivolt automática: 100 a 240 V; Operação por bateria 

interna de acesso fácil com autonomia mínima de 03 horas. Indicação de equipamento 

ligado em rede elétrica e nível de bateria, bem como todas as informações de status de 

operação do aparelho. ELETROCARDIOGRAFIA (ECG): Monitorizar pelo menos 03 

derivações; Capacidade de atualização futura para 7 derivações; Análise de segmento 

ST; Análise de arritmias com revisão gráfica posterior; Capaz de detectar até 15 tipos 

de arritmias; Apresentação da Frequência Cardíaca com faixa entre 15 a 300 bpm; 

Detecção de marca passo; Alarmes de frequência cardíaca máxima e mínima; Alarme 

de eletrodo solto. RESPIRAÇÃO: Método de captura através de variação de 

impedância transtorácica; Apresentação em tela do valor numérico da Frequência 

Respiratória (FR); OXIMETRIA ( SPO2 ): Faixa de Medição da Frequência Respiratória 

entre 0 e 150 rpm; Detecção e alarme de apneia com tempo programável pelo usuário. 

TEMPERATURA: Deve ter a possibilidade de medir até 01 temperatura; Margem de 

mensuração de 0 a 0,2ºC (0 a 25ºC). Faixa de 0.1ºC (25 a 45ºC), 45ºC, no mínimo, 

com acurácia:  Medição entre 0 e 100%. Apresentação da curva Pletismografica. Faixa 

de Medição do Pulso entre 30 a 300 bpm. Alarmes máximo e mínimo para SpO2 e 

sensor desconectado. Tecnologia de oximetria de alta precisão e confiabilidade na 

monitorização de pacientes em baixa perfusão.PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA 

(PNI): Deve possuir método de mensuração oscilométrico, com margem de 

mensuração de 0 a 300mmHg. Sistema de detecção automática de grandes variações 

da pressão arterial, com posterior mensuração de PNI; Pressão máxima de insuflação 

do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg, Deve permitir mensuração manual 

e automática com intervalos programáveis pelo usuário. O monitor deve conter os 

seguintes acessórios: Kit de acessórios composto de:01 Cabo de ECG de 3 vias; 01 

Cabo conector de SpO₂,01 Sensor SpO2 reutilizável em “Y” tamanho neo; 01 

Mangueira de ar para medição de pressão não-invasiva; 10 Manguitos de uso único 
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tamanho neo; 01 bateria; 01 Cabo de alimentação para rede elétrica; 01 Sensor de 

temperatura. 

 

 Item 4 

Monitor Cardiotocografo: 

Mede e registra em uma impressora incorporada, o batimento cardíaco fetal e a 

contração uterina com a máxima precisão. - Traduzindo a linguagem e os sinais da 

vida, o monitor fetal deve permitir avaliar com alta sensibilidade a evolução do bebê; - 

O aparelho detecta o sinal de freqüência Doppler, mostrando o batimento cardíaco fetal 

(BCF) no painel; Também deve medir a contração uterina por sensores de pressão, 

com indicação para partos de alto risco; Permite o monitoramento gemelar ou o 

acompanhamento de feto único; Leve, portátil e fácil de operar, o equipamento deve 

integrar uma impressora que reproduz todos os dados registrados.Possui comunicação 

com central de monitoração.Deve ter as seguintes características:Registra o sinal de 

frequência Doppler por um ou dois transdutores de ultrassom. Através de um toco-

transdutor colocado na área do fundo uterino, detecta mudanças na tensão abdominal 

causadas por contrações.Indicado para partos de alto risco. Permite monitoramento 

gemelar com dois transdutores de ultrassom. Dispõe de controle de velocidade de 

registro e programação de tempo de monitoração. Possui impressora de papel termo-

sensível. Apresenta três tipos de som: Doppler, alarme e informação. Indicação 

ambulatorial.Modos de Monitoração- Ultrassom (US) Doppler Pulsátil: O transdutor de 

ultrassom utiliza o princípio do doppler pulsátil para captar o movimento do batimento 

cardíaco fetal. Toco-transdutor (TOCO): Mudanças na tensão abdominal causada por 

contrações uterinas são medidas utilizando-se um toco-transdutor colocado no 

abdômen materno na área do fundo uterino. O valor detectável no campo é registrado 

no papel e varia entre 0 a 99.Modo de Ultra-som Técnica Onda de Doppler Pulsátil 

/Processamento de Auto-correlação.O Software de Monitoração/Central em 

português.Acessórios que devem acompanha-lo adaptador de Força (fonte de 

alimentação) Cabo de Força ,Gel de Ultrassom ,Cinta para Transdutor Abdominal 

(sonda),Manual de Operações ,Papel de Impressora Térmica ,Toco-transdutor (Sonda 

UC) Marcador de Eventos ,02 Transdutores de Ultrassom (Sonda Doppler) 
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 Item 5 

INCUBADORA COM UMIDIFICAÇÃO: 

Cúpula de dupla parede, paredes internas removíveis para limpeza, cinco portinholas 

ovais fechadas sobre guarnições atóxicas e punhos elásticos, uma portinhola tipo íris 

para passagem de circuitos de respiradores; trava de segurança para cúpula aberta 

para evitar acidente e guarnição para amortecer o fechamento junto à base; sistema de 

ajuste contínuo para posicionamento do leito, de forma suave, em trendelemburg, 

próclive e horizontais alta e baixa, evitando movimentos bruscos para com o paciente; 

sistema de servo-controle e monitorização das temperaturas do ar e da pele do 

paciente, com ajuste a cada 0,1ºC e alarmes de alta e baixa temperaturas do ar, 

hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, 

sistema de servo-controle e monitorização da umidificação, integrado à incubadora, 

que permite controle contínuo e preciso da umidade relativa de 30%UR a 95%UR, com 

ajuste a cada 1%UR, com alarmes para alta umidade, falta de água e falha no sensor 

de umidade; sistema de servo-controle e monitorização da concentração de oxigênio 

de 21% a 65%, alarmes de alta e baixa concentrações e ajuste a cada 1%, com 

medidas através de duas células de oxigênio, conforme norma; incubadora elaborada 

em material não-ferroso para evitar oxidação e para aumento da vida útil do 

equipamento; balança incorporada ao leito, com indicação do peso no painel da 

incubadora, permite o procedimento de raios-X no próprio leito da incubadora, sem 

remover a balança,painel de controle monocolor giratório com memória gráfica de até 

24 horas contínuas para temperaturas do ar e da pele, umidade relativa e concentração 

de oxigênio, além de evolução do peso do paciente para sete dias,acessórios que 

acompanham: um sensor para temperatura cutânea, um sensor para umidade, sensor 

para oxigênio com duas células e suporte com rodízios;Gaveta para chassi 

radiográfico; 2 gavetas auxiliares.Certificado de acordo com as normas NBR 

IEC60601-1(segurança elétrica), NBR IEC 60601-2-19(segurança em incubadoras) e 

NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética).Alimentação elétrica: 127/220 V 

- selecionável . Registro na ANVISA. 
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 Item 6 

 

ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL:  

Montado sobre estrutura com pintura epoxitexturizada, rodízios de 3 polegadas, com 

freio; caixa de proteção do motor em material plástico resistente e com alça de 

empunhadura para fácil locomoção do aparelho;sistema de exaustão forçada do ar 

para evitar superaquecimento do motor; sistema de ventilação interna do motor de no 

mínimo 1/4 HP;Chave comutadora para uso contínuo/intermitente, acionamento por 

pedal elétrico; funcionamento através de diafragma de neoprene e nylon, sem 

superfícies de fricção;iIsento de óleo; válvula de esfera para bloqueio da passagem do 

líquido para o cabeçote;micro-filtro na saída de ar, até 0,5 mícron, para evitar a difusão 

de bactérias para o ambiente de uso do equipamento;registro de agulha, em aço inox, 

para ajuste fino de vácuo; vacuômetro, calibrado até 29 pol.Hg, grande, de fácil 

leitura;vácuo  máximo: 21 pol.Hg; lâmpada indicativa de funcionamento; suporte para 

cânulas; dois frascos coletores com capacidade 2.500 ml cada um, em material plástico 

inquebrável e autoclavável, com graduação em alto-relevo; dispositivo que interrompe 

o funcionamento no caso de o líquido atingir o limite do frasco; alarme para indicar 

nível limite do líquido no frasco, com desligamento automático; tecla silenciadora de 

alarme.alimentação elétrica: 127/220 V – selecionável. Registro na ANVISA. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 195/2017–PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, para o HOSPITAL 

DE TRAMANDAÍ,, tipo menor preço por ITEMA empresa 

________________________________________, através de seu representante legal, Senhor (a) 

_____________________, CPF_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL, Processo n°.1376/2017, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO nº. 195/2017, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO 

em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

Sapucaia do Sul, ______de ______ de 2017. 

 

 

                                                                       _______________________________________ 

Assinatura do representante legal e identificação da empresa 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se 

proceda à autenticação). 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR DE 18 ANOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 195/2017– PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, para o HOSPITAL 

DE TRAMANDAÍ, tipo menor preço por ITEM. 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, 

Senhor (a) _____________________, CPF_________________________ (cargo na empresa: Diretor 

ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

Sapucaia do Sul, ______de ______ de 2017. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal e identificação da empresa 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se 

proceda à autenticação).  



 

28 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR DA FHVG NOS 

QUADROS DA EMPRESA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 195/2017– PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, para o HOSPITAL 

DE TRAMANDAÍ, tipo menor preço por ITEM. 

A empresa _____________________________________________________ 

(Razão Social da licitante), inscrito no CNPJ nº ___________, localizada à 

_____________________________________________________________, nº____,  Bairro 

________________________, Cidade____________________ DECLARA sob as penas da lei, que 

até a presente data não possui exercente de cargo, função ou emprego na FUNDAÇÃO DE SAUDE 

SAPUCAIA DO SUL em seu quadro funcional, seja na qualidade de titular , sócio ou mantenedor de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista para sua 

habilitação no processo licitatório acima descrito, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

__________________________, _______ de _________________ de 2017. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

ou do procurador / preposto /credenciado 

 

OBS: Apresentação obrigatória junto com a documentação de habilitação. 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX 

PREGÃO ELETRÕNICO nº. 195/2017 

PROCESSO: 1376/2017 

VALIDADE: 12(doze) meses prorrogáveis conforme prazo legal em consonância entre as partes. 

 

O HOSPITAL DE TRAMANDAÍ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.183.513/0002-08, Av. Emancipação, 

1255 – Tramandaí/RS, integrante da Fundação de Hospitalar Getulio Vargas (FHGV), com sede na 

Rua Pinheiro Machado, nº. 331, Diehl - Sapucaia do Sul/RS, Cep: 93210-180, doravante denominado 

CONTRATANTE, representado pelo Diretor Geral Juarez Wolf Verba, e, de outro lado, 

............................................., inscrita no CNPJ n°. ............................., com sede na ....................., 

conforme indicado na proposta a Licitação através de seu representante legal Sr(a)................... , 

denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente Contrato derivado da homologação do 

Pregão nº. 195/2017. O presente contrato reger-se-á, também, pelas disposições aplicáveis da Lei 

10.520/02, Lei n° 8.666/93 e suas alterações, os Decretos Municipais nº. 3.520/09 e n°. 3.034/04 e as 

cláusulas a seguir descritas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Pregão Eletrônico tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, para o HOSPITAL DE TRAMANDAÍ, tipo menor 

preço por ITEM, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até o limite legal de 60 

meses, conforme descrição do Edital de licitação a que se refere e a proposta anexada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO PREGÃO ELETRONICO  

O contrato a ser firmado entre o Hospital Tramandaí e a empresa que apresentar a proposta 

classificada em 1º (primeiro) lugar no presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, 

podendo ser renovado pelo prazo de 60 meses, conforme previsto em lei. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

Em retribuição aos serviços prestados, o contratante remunerará o contratado no valor conforme o 

Anexo I do presente Contrato e a proposta comercial apresentada pela Contratada. 

§1°Sobre os preços ora acordados, já estão computados todos os custos e despesas, tais como: 

taxas, impostos, fretes, treinamentos aos técnicos de manutenção, transportes e outros. 
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CLÁUSULA QUARTA: LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DEPRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. 

§1º. O objeto deste edital deverá ser fornecido e instalado, em local estabelecido pelo Hospital 

Tramandaí, Av. Emancipação, 1255 - Tramandaí/RS, sendo que as movimentações horizontais e 

verticais para esta entrega ocorrerão por conta da empresa vencedora, no prazo máximo de 07 

dias, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

§2º. A manutenção corretiva deverá ser prestada em até 24 horas após a abertura de chamado; 

§3º. Havendo necessidade de substituição de peças, isso deverá ocorrer em até 48 horas; 

§4º. A contratada deverá prestar serviço de substituição do equipamento nos casos em que não seja 

possível efetuar seu reparo. A substituição deverá ocorrer por equipamento igual, no prazo 

máximo de 03 (três) dias.  

§5º. A contratada obriga-se a oferecer treinamento para manuseio do equipamento para a equipe 

técnica, em dois dias, contemplando os três turnos. 

§6º. Quando constatada irregularidade no objeto da entrega, a licitante deverá substituir em no 

máximo 24 horas o objeto ofertado, sem ônus para a FHGV. 

§7º. Recebimento provisório: no ato da entrega do objeto, no Setor que procederá à conferência de 

sua conformidade com as especificações do Edital, da Ata de Registro de Preços e/ou do 

Contrato. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;  

§8º. Recebimento definitivo: em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na 

nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se 

verifique defeitos ou imperfeições. 

§9º. O prazo só poderá ser prorrogado mediante solicitação e justificativa, sujeito a aprovação da 

CONTRATANTE.  

 

CLAÚSULA QUINTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

§ 1º O pagamento será efetuado 30 dias após a apresentação do documento fiscal competente (nota 

fiscal ou fatura), devidamente aprovado, correspondente ao serviço efetivamente realizado, verificado 

e aceite pela CONTRATANTE. 

§ 2º A empresa deverá indicar na proposta final nome completo do preposto e seu CPF, para 

representá-lo durante a execução do contrato junto à FHGV. Bem como também dados bancários da 

empresa (banco, agência e conta corrente) para fins de pagamento. 

§ 3º O crédito será efetuado em conta corrente da contratada, devendo a mesma informar no contrato 

e na própria Nota Fiscal o número da conta corrente, o nome, o número da agência e banco. 
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§ 4º No pagamento efetivado pela CONTRATANTE, será procedida prévia verificação da regularidade 

fiscal da CONTRATADA. 

§ 5º No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal ou fatura, estes 

serão restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

devolvidos no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes 

de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

§ 6º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere 

direito ao pleito de atualização. 

§ 7º A critério da Administração, poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para 

cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da contratada. 

§ 8º Os recursos utilizados para pagamento da referida despesa correrão por conta da Rubrica 4630 

Locação de equipamentos Hospitalares. 

§ 9ºNo caso de prorrogação do contrato, os valores serão reajustados conforme o índice anual do 

IGPM, mediante manifestação da empresa. 
 

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da Contratada: 

§1º. Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a)  efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 

as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

b) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 

da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

§2º. A contratada deverá prestar serviço de Manutenção preventiva, no  Mínimo uma 

manutenção mensal. Manutenção preventiva, corretiva, calibragem e interface por parte do 

fornecedor vencedor; 
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§3º. A contratada deverá prestar serviço de substituição do equipamento nos casos em que 

não seja possível efetuar seu reparo. A substituição deverá ocorrer por equipamento igual ou 

similar (neste caso com ciência do Hospital Tramandaí), no prazo máximo de 03 (três) dias.  

§4º. Manutenção corretiva: Máximo 24 horas após abertura do chamado, para conserto e/ou 

substituição do equipamento.  

§5º. Havendo necessidade de substituição de peças, isso deverá ocorrer em até 48 horas 

§6º. Deverá substituir cabo no Maximo semestralmente, independentemente o estado dos 

mesmos (este requisito vale para todos os equipamentos). 

§7º. A empresa fornecedora deverá apresentar na entrega do Equipamento, ATESTADO DE 

AFERIÇÃO do equipamento determinado pelo Manual de Equipamento comprovando os 

parâmetros indicados no Manual, com Responsabilidade Técnica devidamente comprovada e 

que atenda os Critérios Legais; 

§8º. A periodicidade do aferimento do equipamento durante a vigência do contrato deverá 

seguir os critérios estabelecido se em normas e legislação vigentes como também indicadas 

pelo fabricante. 

 

CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

São obrigações da Contratante: 

§1º. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

§2º. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do equipamento recebimento 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

§3º. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

§4º. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

§5º. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

§6º. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

 



 

33 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

§1º. O fiscal do Contrato fará o acompanhamento do processo de prestação de serviço a fim 

de obter informações necessárias ao bom resultado do mesmo, de acordo com Art. 67 da Lei 

8.666/93 e seus incisos. 

§2º. O fiscal do contrato será designado no ato da assinatura do contrato por termo anexo, 

pelo Diretor Hospitalar e/ou Coordenador de Unidade não hospitalar. 

§3º. Não havendo a designação ficará o Diretor Hospitalar e/ou Coordenador de Unidade 

não hospitalar nomeado imediatamente como Fiscal do Contrato, até que seja designado novo 

fiscal. 

§4º. As faturas de prestação de serviços somente serão liberadas para pagamento após a 

validação por parte dessa comissão. 

§5º. Serão realizadas notificações à CONTRATADA por qualquer irregularidade que possa 

ocorrer que venha a descaracterizar o contrato a ser firmado. 

 

CLÁUSULA NONA: SANÇÕES 

I- Se a empresa vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente sujeitar-se-á 

penalidades previstas nesse edital, sem prejuízo de aplicação de outras sanções cabíveis. 

II- Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto deste Edital, erro, imperfeição, mora a 

execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a empresa adjudicatária 

estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da 

Lei n° 8.666/93, garantida prévia defesa. 

a. Advertência; 

b. Multas: 

III- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da contratação, será aplicada multa de 0,20% 

(vinte centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da 

obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partirdos quais será causa de rescisão do contrato. 

IV- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, ou da parcela inadimplida, nos casos de 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

V- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

VI- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes. 
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VII- Se a CONTRATADA deixar de realizar a prestação de serviço, objeto do presente contrato, 

obrigando a CONTRATANTE, face às necessidades da mesma, a realizar a prestação de serviço de 

outra empresa no mercado, fica a CONTRATADA obrigada a cobrir a diferença que, eventualmente 

ocorra, sem prejuízo das demaispenalidades na legislação em vigor. 

VIII- No caso de reincidência no atraso da prestação de serviço o contrato será rescindido, sem 

prejuízo das cobranças das multas em dobro. 

IX- As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 

detentora do contrato. 

X- Aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município. 

XI- As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar 

ciência. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISÃO 

São motivos para rescisão: 

I- Não cumprimento das cláusulas do presente Contrato; 

II- O cumprimento irregular das cláusulas do presente Contrato;      

III- O atraso injustificado no fornecimento; 

IV- A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

V- A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

VI- O cometimento reiterado de faltas na execução do presente Contrato; 

VII- A decretação de falência; 

VIII- A dissolução da sociedade. 
 

§1°O Contrato também poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

I) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e 

exaradas no ProcessoAdministrativo a que se refere o Contrato; 

II) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do Contrato; 
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III) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA 

o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

IV) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada 

a situação. 

§2°A rescisão do Contrato também poderá se efetuar nos termos do artigo 79 da Lei 8666/93, quando:  

I - Determinada por ato unilateral e escrito doCONTRATANTE, aos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei 8666/93; 

II - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a administração; 

III - Judicialmente, nos termos da legislação. 

§3°A rescisão conforme o item I do parágrafo anterior outorga o CONTRATANTE, no que couberem, 

os direitos decorrentes do Artigo 80 da Lei 8666/93, que regulará os casos omissos. 

CLÁUSULADÉCIMA-PRIMEIRA: ABSTENÇÃO  

A abstenção, por parte do CONTRATANTE da utilização de quaisquer direitos ou faculdades que lhe 

assistam em razão deste Contrato e/ou da Lei, não importará em renúncia destes mesmos direitos ou 

faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a exclusivo juízo do CONTRATANTE, sem 

gerar precedente invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: ANEXOS 

Fica fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato, a proposta da CONTRATADA no que não 

contrariar outras estipulações deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

A inexecução total ou parcial da CONTRATADA enseja a sua rescisão, com as consequências 

previstas neste e as previstas em lei. 



 

36 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Este Contrato fica vinculado às disposições do edital a que se refere e às da Lei 8666/93 e, em suas 

omissões, o que determina o Código Civil e legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: FORO 

Fica o Foro da Comarca da Cidade de Sapucaia do Sul, como competente para conhecer qualquer 

demanda emergente, das disposições contidas no presente edital.   

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma. 

                                                        Sapucaia do Sul, XXde XXXXde 2017. 

_______________________________                                    ___________________________ 

                   CONTRATADA       CONTRATANTE 

Juarez Wolf Verba  

Diretor Geral –FHGV 

 

TESTEMUNHAS 

__________________________________  ___________________________ 

Nome        Nome 

CPF        CPF 
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ANEXO II 

TERMO DE NOMEAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS 

 

Em virtude do previsto no art. 67 da Lei 8.666/93, que versa sobre a necessidade de 

acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos por representante especialmente 

designado. O Diretor Hospitalar e/ou Coordenador de Unidade Não Hospitalar responsável, nomeia 

como Fiscais do Contrato nº______, processo nº_________referente à 

_______________________________________os (as) Senhores (as): 

____________________________,________________________________________,  

_____________________________e_______________________________________. 

 

Ciente: 

______________________________ Matricula nº:_________CPF______________ 

       Assinatura do (a) Fiscal do Contrato 

_______________________________ Matricula nº:_________CPF______________ 

       Assinatura do (a) Fiscal do Contrato 

_______________________________ Matricula nº:_________CPF______________ 

       Assinatura do (a) Fiscal do Contrato 

_______________________________ Matricula nº:_________CPF______________ 

       Assinatura do (a) Fiscal do Contrato 

 

Local, _____________________ data     /     /2017. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Diretor (a) Hospitalar/Coordenador (a) de Unidade Não Hospitalar 

 


