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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019- SRP 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-

EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. 
Processo Administrativo nº 2019.006999 

 

PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE GURUPI, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do FUNDO/SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI, Estado do Tocantins, através de seu Gestor, nomeado pelo Decreto Municipal nº 0392, de 
01 de abril de 2019, na competência de Órgão Gerenciador, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, TORNA 
PÚBLICO para o conhecimento dos interessados a realização de licitação pública, na Modalidade PREGÃO, Forma 
PRESENCIAL, Tipo MENOR Por Item, COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA, na data e 
horário abaixo indicado, visando o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

 

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
Tal licitação está autorizada conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 2019.006999, com o intuito de 

selecionar a(s) melhor(es) proposta(s), obedecendo às condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, por intermédio dos 
Pregoeiros da Prefeitura de Gurupi e sua Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Municipal nº 0255, de 8 de fevereiro 
de 2019. 

 

Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, 
de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal nº 738 
de 01 de Agosto de 2017, Resolução TCE/TO nº 181 de 1º de Abril de 2015; Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, 
Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

II - DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
                                                                                                                

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO  
“PROPOSTA DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

DIA: 18 de julho de 2019.  
HORÁRIO: 09 (nove) horas (horário local).  
LOCAL: na sala de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Bloco H, 

parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77.405-070, Caixa Postal 410, Gurupi – TO. 
 

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal no 
seguinte endereço: www.gurupi.to.gov.br. 

 

Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

 

No local indicado acima serão realizados os procedimentos pertinentes ao Pregão relativos à:  
 Credenciamento do(s) representante(s) da(s) licitante(s);  
 Recebimento dos envelopes contendo a “Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”;  
 Abertura do(s) envelope(s) “Proposta de Preço”;  
 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances e Negociação dos Valores;  
 Registro de cadastro de reserva; 
 Atendimento ao benefício às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; 
 Abertura do(s) envelope(s) “Documentos de Habilitação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) preço(s); 
 Análise e Julgamento de Habilitação; 
 Declaração de licitante vencedora e Adjudicação; 
 Fase Recursal; 
 Elaboração, impressão e assinatura da Ata da Sessão; 

 

As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação no Site Oficial da Prefeitura (www.gurupi.to.gov.br) e 
nos murais da Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação, salvo com referência àquelas que lavradas em Ata, puderem ser 
feitas diretamente aos representantes das licitantes presentes ao certame, ou, ainda, por intermédio de Ofício, desde que 
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
a) Julgamento do Pregão;  
b) Recursos porventura interpostos. 

  
III – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL  

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal no seguinte 
endereço eletrônico: www.gurupi.to.gov.br. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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A “Planilha Eletrônica” que trata o item 5.1.1 deste Edital, será adquirida junto à Diretoria de Licitações ou mediante 
solicitação via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br, e deverá ser devidamente preenchida e apresentada no dia da sessão.  

  
1. DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 
1.1. Constitui objeto desta Licitação REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO EM GERAL, 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA EM GERAL, conforme condições, 
quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência – Anexo I e demais Anexos, 
os quais integram este Edital, independente de transcrição.  

 

1.2. “Itens Exclusivos para ME, EPP e MEI”, correspondente a 100% (cem por cento) das quantidades totais dos itens, 
destinado à participação exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, tendo 
em vista o atendimento ao disposto no art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. 

 

1.3. “Itens para Ampla Concorrência” – são itens destinados à participação de todas as pessoas jurídicas do ramo 
pertinente ao objeto da licitação que atenderem às exigências constantes no Edital e seus Anexos, inclusive para as empresas 
classificadas como ME, EPP e MEI, sem prejuízo da participação dos itens exclusivos. 

 

1.4. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta contratação está fundamentado no Decreto nº 7.892/2013, haja vista a 
impossibilidade de definir previamente a quantidade exata de eventos que serão necessários à utilização da referida locação.  

 

1.5. O Órgão Gerenciador não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Termo de 
Referência e da Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades lá contidas são estimativas de consumo. 

 

1.6. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

 
1.7. Ata de Registro de Preços-ARP - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura 

contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

 

1.8. Cadastro de Reserva - registro, em forma de anexo à Ata da Sessão e posteriormente à Ata de Registro de Preços, dos 
licitantes remanescentes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência 
da classificação do certame, com vistas à expectativa de direito de futuro fornecimento quando não for assinada a ARP pelo 
primeiro colocado, ou quando houver a necessidade de contratar licitante remanescente, obedecida a ordem de classificação, 
nas hipóteses dos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013. 

 

1.9. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos 
para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. 

 
1.10. Órgão Não Participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos 

iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 
 
2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto da licitação que atenderem a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, dentre 
outras constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2.1.1. Quanto aos Itens Exclusivos, poderão participar apenas as licitantes que se enquadrarem como Microempresa - ME, 
Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 
2008 e que cumprirem as exigências constantes neste Instrumento convocatório, sem prejuízo de participação quanto aos 
itens para Ampla Concorrência. 

 

2.2. É vedado participar da presente licitação as empresas: 
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 
b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os 
c)  motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, 

bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
d) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 
e) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
f) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;  
g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

h) Estrangeiras que não funcionem no País; 
i) Empresas que não são enquadradas como Microempresas, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, 

quanto aos Itens Exclusivos. 
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2.3. A Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

b)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

c)   Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  
 
2.3.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, podendo também ser realizada em nome/CPF de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

2.3.2. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente. A não observância das vedações 
contidas neste item é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita à pena de 
responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

2.4. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus documentos para credenciamento, envelopes de proposta e 
documentos de habilitação via Correios ou outro meio de transporte desde que sejam recebidos em tempo hábil da realização 
do certame. Devendo ser observado o disposto no o item 3.2.s.s. deste edital.  

 

2.5. A simples participação das licitantes neste certame implica em declaração, por parte da licitante, de pleno conhecimento dos 
elementos e aceitação de todas as condições constantes deste Edital e Anexos, bem como de todas as condições gerais e 
peculiaridades da execução do objeto, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos 
mesmos. 

 

3.  DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS FORA DOS ENVELOPES) 
3.1. A(s) participante(s) deverá(ão) apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira com apenas um representante, o qual 

deverá estar munido de DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM FOTO (RG, CNH ou Carteira de Categoria 
Profissional), sendo o único admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada. 

 
3.1.1. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente este será admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pela representada. 
 
3.1.2. Não será admitida a atuação de um único representante credenciado para mais de uma licitante. 
 
3.2. A licitante que participar na forma prevista no item 2.4 deste Edital deverá cumprir com todas as exigências aqui contidas 

para participação. 
 
3.2.1. Neste caso, com fins de cadastro de credenciamento, a licitante deverá enviar, dentro de um envelope identificado como 

“Documentos de Credenciamento”, FORA dos envelopes de proposta e documentos de habilitação, a “Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação” (Anexo III), “Declaração de Responsabilidades” (Anexo IV), “Declaração de 
Enquadramento de Microempresa”(Anexo V), cópia autenticada do Contrato Social de Constituição e posteriores Alterações, 
ou o a Alteração Contratual Consolidada, conforme o caso; cópia autenticada dos documentos de identidade com foto do 
proprietário ou sócios, Cartão de CNPJ e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial. 

   

3.2.2. A falta destes documentos automaticamente eliminará a empresa do certame, e seus envelopes não serão reconhecidos. 
 

3.2.3. A Pregoeira e a Equipe de Apoio, bem como a Administração, não se responsabilizará por envelopes de Documentação de 
Habilitação e Propostas de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do local de 
realização deste Certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não cheguem tempestivamente para serem 
reconhecidos.  

 
3.3. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação em via original, cópia autenticada ou 

apresentação de cópia acompanhada da original para conferência e autenticação pela Pregoeira ou Membros da Equipe de 
Apoio:  

 
3.3.1. Se Dirigente, Proprietário, Sócio ou Assemelhado da Empresa 
a) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com as alterações ou o contrato consolidado; em se tratando de 

sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;  
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria em exercício;  
c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame; 

d) Carta de Credenciamento, a critério do licitante (vide Anexo II); 
e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC). 
 

Obs.1: O Sócio, o Proprietário ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes para agir isoladamente em nome da 
empresa, está dispensado da apresentação do documento especificado no subitem 3.3.1 “d”.  
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Obs.2: Os documentos relacionados dos subitens “a” ao “c” do subitem 3.3.1 não precisarão constar no envelope 02 
“Documentos de Habilitação”, visto que deverão ser apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 
3.3.2. Se Representante Credenciado 
a) Procuração particular da licitante com firma reconhecida ou procuração pública, com prazo de validade em vigor, com 

poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase do Pregão, notadamente para formular 
proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos; ou,  

b) Carta de Credenciamento (vide Anexo II) com firma reconhecida, em papel timbrado da licitante (se tiver), com poderes 
para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular 
a proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos; e 

c) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e posteriores Alterações, ou o a Alteração Contratual 
Consolidada, conforme o caso, em vigor conforme o caso, ou cópia autenticada; 

d) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC). 

 

Obs.: Os documentos contidos nos subitens “a” e “b” deverão ser emitidos pela pessoa expressamente responsável, constante do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou alterações estatutárias ou contratuais com autonomia para tal investidura, ou 
seja, deverá estar acompanhado de documento que comprove a titularidade do outorgante. 

 

3.3.3. Se Empresa Individual 
a) Registro comercial/ Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
b) Carta de Credenciamento (Anexo II); 
c) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC). 
 

3.4. Dos benefícios da Lei Complementar nº123/2006 
3.4.1. Caso a licitante seja Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte–EPP, para fazer jus aos benefícios da LC 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, e comprovação de tal 
condição, deverá apresentar os documentos a seguir elencados: 

 

a) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO emitida pela Empresa de acordo com sua categoria, podendo ser observado o 
modelo constante no Anexo V deste Edital; 

b) CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007). Deverá ser EXPEDIDA 
PELO ÓRGÃO COMPETENTE NOS ÚTIMOS 60(SESSENTA DIAS) antes da abertura do certame caso não conste data da 
validade. 

 

3.4.2. Caso a licitante se apresentem na condição de Micro Empreendedor Individual-MEI, será observado o disposto no art. 3º, 
inciso IX da Resolução nº016, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de empresas e Negócios – REDESIM, devendo ser apresentados: 

 

a) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO emitida pela Empresa de acordo com sua categoria, podendo ser observado o 
modelo constante no Anexo V deste Edital; 

b) CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Deverá ser EXPEDIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE NOS ÚTIMOS 60(SESSENTA DIAS) antes da abertura do certame caso não conste data da validade. 

 
3.4.3. O não atendimento do disposto nos itens 3.4.1. e 3.4.2. implicará renúncia ao direito de fruir dos benefícios estabelecidos 

na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155, de 27 de 
outubro de 2016, na presente licitação. 

 

3.4.4. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração da Junta Comercial. 
 

3.4.5. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, a Pregoeira ou a 
Equipe de Apoio poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores recebidos pela 
ME/EPP/MEI, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional 
de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

 

3.4.5.1. Para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se 
o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, 
da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

 

 3.4.6. A participação em licitação na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem que haja o enquadramento 
nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. 

 

3.4.7. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, caracterizará o crime de 
que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa 
prevista neste Edital. 

 
3.5. Das Declarações a serem apresentadas 
3.5.1. Ainda no credenciamento, em momento oportuno, deverão ser entregues à Pregoeira os seguintes documentos:  
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a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III (conforme 
exigência prevista no inciso VII, do artigo 4°, da lei n° 10.520/02);  

b) Declaração de Responsabilidades constante no Anexo IV do Edital. 
 

3.5.2. A não apresentação das declarações citadas nas alinhas “a” e “b” do item anterior, implicará na exclusão do licitante, salvo 
se o representante credenciado declarar na sessão pública, expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e responsabilidades. 

 

3.5.2.1. Ocorrendo a hipótese descrita no subitem 3.5.2 a Pregoeira solicitará da Equipe de Apoio a expedição da declaração que 
deverá ser assinada pelo Representante da licitante devidamente credenciado, sendo a mesma juntada aos autos. 

 
3.5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta sujeitará o licitante 

às sanções previstas na legislação vigente. 
 

3.6. Do Reconhecimento de Firma 
3.6.1. Se o reconhecimento de firma for da pessoa física, o instrumento/documento deve estar acompanhado do Ato Constitutivo 

da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante. 
 

3.6.2. Se o reconhecimento de firma for da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a apresentação do Ato 
Constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário.  

 

3.6.3. O representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa física ou jurídica 
(empresa licitante) atualizado, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase 
de “Habilitação”.  

 

3.6.4. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa administrem/assinem em conjunto documentos 
de assuntos de interesse da empresa, entender-se-á que assim deverá ser quanto às assinaturas da procuração (pública ou 
particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo II), sendo que, a falta de qualquer uma delas invalida o documento de 
credenciamento para os fins de participação deste Pregão, acarretando no não credenciamento do representante.  

 

3.6.4.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes contendo proposta de preços e documentos de habilitação 
serão recebidos pela Equipe e considerados para a participação da licitante no certame, sendo sua proposta considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço, ficando a licitante tão somente excluída da etapa de lances 
verbais e impedida de praticar os atos próprios de um representante, vez que o seu não foi devidamente credenciado.  

 

3.7. Das Disposições Gerais do Credenciamento 
3.7.1. O representante da licitante que não se credenciar perante Pregoeira ficará impedido de participar da fase de lances 

verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de 
recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” 
relativa a este Pregão. 

 

3.7.1.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, no entanto participará do certame competindo com sua 
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  

 

3.7.2. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato social etc.), 
a Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou outro documento referente à fase de credenciamento, 
que por equívoco esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitação, poderão ser retirados dos respectivos 
envelopes, pelo próprio representante, que procederá ao novo lacramento do envelope.  

 

3.7.3. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação de retardatários, salvo, na condição de 
ouvintes. 

 

3.7.4. Em caso excepcional, a empresa licitante poderá substituir o representante credenciado, apresentando novo 
credenciamento, obedecendo às exigências pertinentes ao feito. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS/FOLDERS/PROSPECTOS 
4.1. Da justificativa da exigência de catálogos: 
 

4.1.1. Embora haja descrição detalhada dos itens constantes do objeto a ser licitado, obedecendo-se ao disposto no art. 40, inciso 
I, da Lei Federal nº 8.666/93, a apresentação de catálogos/folders por parte das licitantes participantes do certame se faz 
necessária para que a requisitante seja resguardada acerca da qualidade do material a ser adquirido. Tal exigência visa, 
enfim, certificar de que o material proposto pelo licitante atendam de fato às especificações e exigências estabelecidas neste 
Termo de Referência. 

 

4.2. Do momento da apresentação dos catálogos/folders e da sua análise: 
 

4.2.1. Considerando que a apresentação dos catálogos/folders diz respeito ao material da disputa, os mesmos DEVERÃO ser 
apresentados, apenas a título de conhecimento do material solicitado.   

 
4.2.2. Sendo assim a licitante deverá apresentar, os catálogos/folders que contenham especificações técnicas que caracterize 

cada equipamento, com identificação para o qual apresenta a proposta e sua respectiva marca, para certificar que o mesmo 
atenda às exigências do Termo de Referência e Edital. 
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4.2.3 Os catálogos/folders/prospectos serão analisados por servidores designados pela Secretaria, podendo ser substituídos ou 
incluídos por outros servidores, com a finalidade de dar suporte técnico no dia do certame e analisar p material entregue 
pelas empresas licitantes. 

 
4.2.3.1 Os catálogos/folders/prospectos apresentados ficarão apensados respectivamente com as propostas apresentadas nos 

autos licitatórios, sendo utilizados pelos servidores responsáveis no momento do certame com fins de conferência da 
qualidade ofertada, e, pelos servidores responsáveis pelo recebimento dos mesmos, no momento oportuno, até que o 
material solicitado seja devidamente entregue. 

 
4.4 Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, montagem, garantias e quaisquer outras 

despesas para entrega do objeto desta licitação. 
 

5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
5.1 O material deverá ter garantia de 12 (doze) meses ou outra superior que o fabricante ofereça a contar da data de emissão da 

nota fiscal, sendo a instalação, fornecimento das instruções de uso, e assistência técnica dentro do prazo de cobertura de 
responsabilidade da fornecedora/fabricante. 

 
5.2 A garantia inclui a assistência técnica com substituição de peças quando necessário e do(s) material(s) defeituoso(s) no prazo 

máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de 
Educação. Neste caso, as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de 
garantia igual ou superior ao das substituídas. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.1. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Pregoeira no local, dia e hora designada para 

a abertura da sessão pública deste certame, ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres, respectivamente: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 - SRP 

Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO  
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________ 
CNPJ:__________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________ 
FONE/FAX:___________________________________________________________ 
 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2019 - SRP 

Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:________________________ 
CNPJ:_______________________________________________________ 
ENDEREÇO:_______________________________________________ 
FONE/FAX:________________________________________________ 

 

6.2. Em momento oportuno descrito neste Edital, os licitantes deverão entregar o envelope de Proposta de Preços (Envelope 01) 
e o Envelope de Documentos de Habilitação (Envelope 02).  

 

6.3. Caso ocorra à abertura do envelope 02 (documentos de Habilitação) antes do envelope 01 (proposta de preço), por equívoco 
da Pregoeira ou Equipe de Apoio ou falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente lacrado sem 
análise do seu conteúdo e rubricado por todos os presentes. 

 

6.3.1. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não cause dúvida quanto 
ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para exclusão do procedimento licitatório.  

 

6.4. Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço completo, e-mail, 
números do fax, telefone e celular, conforme o caso. 

 
7.  DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “01” 
7.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em modelo próprio, contendo as informações exigidas neste Edital, no Termo 

de Referência, em uma via impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigidas 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas 
pelo representante legal do licitante proponente, podendo ser observado o modelo do Anexo VIII deste Edital. 

 

7.1.1. Para otimização da sessão as licitantes deverão apresentar em um pen drive/ou CD, devidamente preenchida a 
Proposta/Planilha Eletrônica, a qual será adquirida junto à Diretoria de licitações ou mediante solicitação via e-
mail: cpl@gurupi.to.gov.br.  

 

7.1.2. No preenchimento da planilha deverá ser utilizado o ponto nas casas de milhar e a vírgula nas casas decimais, onde 
deverão ser preenchidas apenas as colunas destacadas na cor amarela, não podendo fazer nenhuma alteração no layout da 
planilha.  

 
7.1.3. As empresas que não se enquadram conforme a Lei nº 123/2006, deverão observar e respeitar a apresentação de cotação 

de preços em sua proposta apenas quanto aos itens ampla concorrência dos quais podem participar. Não apresentando 
preços em sua proposta escrita ou na proposta/planilha eletrônica quanto aos itens exclusivos, em obediência ao disposto na 
Lei nº 147/2014, e posteriores alterações. 

 

7.1.4. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 
 

7.2.  A proposta de preço deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos: 
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a) Razão Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual e municipal, os números de telefone e fax, 
banco, agência, dados bancários e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato; 

b) Número do Pregão e do Processo Administrativo; 
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da Licitação em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital; 
d) Valor unitário e total para cada item cotado, com preços indicados em moeda corrente nacional (R$), em algarismos arábicos, 

com até duas casas decimais após a vírgula; 
e) Valor total da proposta em algarismos e por extenso, com preços indicados em moeda corrente nacional (R$);  

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a realização da sessão;  
g) Marca/Origem (conforme o caso); 
h) Forma de pagamento; 
i) Forma de execução, do prazo de entrega, local, das condições de recebimento e da garantia do objeto conforme dispuser o 

Edital e/ou anexos;  
j) Dados da pessoa competente para assinar a ARP; 
k) Dados bancários para recebimento/pagamento em nome da licitante: Nome e Número do Banco, Agência, Conta corrente, 

Tipo de Operação;  
l) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no modelo de proposta. 
 
7.2.1. Deverão ser apresentados juntamente com a Proposta de Preços, catálogos/folders ou similares que possam 

identificar as características técnicas do item cotado.  
 
7.2.2. Os catálogos/folders devem conter especificações técnicas que caracterizem cada objeto constante dos itens para os quais 

apresenta proposta, para certificar que o mesmo atenda às exigências do Termo de Referência e deste Edital. 
 

7.2.3. Os catálogos/folders apresentados ficarão apensados com as respectivas propostas apresentadas nos autos licitatórios, 
sendo utilizados pela Equipe Avaliadora da Proposta, no momento do certame com fins de conferência da qualidade ofertada, 
e, pelos servidores responsáveis pelo recebimento dos materiais, no momento oportuno, até que os produtos solicitados 
sejam devidamente entregues. 

 

7.3. Deverão estar incluídos nos valores ofertados na proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, 
tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias e todas as demais despesas necessárias 
para o fornecimento do objeto ora licitado.  

 

7.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao preço, pagamento, 
prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.  

 

7.5. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o menor valor. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 
serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último. 

 

7.5.5.1. Serão corrigidos pela Pregoeira erros de soma e/ou multiplicação dos valores totais, conforme a divergência apurada, de 
foram a prevalecer, sempre os valores de preço unitário dos itens, e mediante anuência expressa do licitante proponente da 
respectiva proposta. Após a anuência do licitante, a correção será consignada em ata de sessão. 

 

7.5.2. Serão corrigidos pela Pregoeira também erros, falhas ou omissões formais considerados irrelevantes, e se, 
inequivocamente não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedir a exata 
compreensão de seu conteúdo. As correções serão efetuadas em obediência ao Princípio da Ampliação da Competitividade e 
Busca de Melhor Proposta. 

 

7.5.3. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 

7.6. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa (sócios) deva assinar os documentos 
(conjuntamente) em nome da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida a proposta apresentada para fins de 
participação deste Pregão, sendo a proposta desclassificada.  

 

7.7. Os preços ofertados nas propostas serão considerados completos e suficientes para o fornecimento do objeto desta licitação, 
não sendo admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros, distrações ou má interpretação por parte da licitante, na 
apresentação da proposta, como justificativas ou reivindicações de quaisquer acréscimos, pagamento adicional ou 
solicitações de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza. 

 

7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos 
preços de mercado. 

 

7.8.1.  A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem ao 
seu conteúdo. 

 

7.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta por parte do licitante, implicará a 
submissão às normas constantes da legislação que rege o objeto e às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
7.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pela Pregoeira. 
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7.11. A falta de data e/ou rubrica da proposta apresentada poderá ser suprida pelo representante credenciado, com poderes 
para esse ato, presente na sessão de abertura dos envelopes de proposta. 

 

7.12. Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não prevista neste 
Edital. 

 

7.13. Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem, remuneração ou indenização. 
 

7.14.  Caso as propostas apresentadas pelas licitantes sejam todas desclassificadas, a Pregoeira poderá fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de novas propostas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e no artigo 48, §3º da Lei 
8666/93. 

 

8.  DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “02”  
 

8.1.  Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar os documentos elencados a seguir. 
8.1.1. DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). Conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo 
VI). 

 

8.1.2. DECLARAÇÃO expressa da licitante de INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO, bem como de não ter 
recebido de nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Gurupi, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 
participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO 
de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal. Conforme modelo sugestivo 
de declaração (Anexo VII). 

 

8.2.  Regularidade Jurídica 
8.2.1.  Comprovante de registro em Junta Comercial ou em Cartório de Registro Civil, em caso de Empresa Individual. 
 

8.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em vigor ou respectiva Consolidação, devidamente 
registrado na Junta Comercial, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de Sociedades 
Empresariais; e no caso de Sociedade de Ações, acompanhado de documentos de eleição dos atuais administradores. 

 

8.2.3. Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de Sociedades 
Civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício. 

 

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

 

8.2.5. Os documentos relacionados nos subitens 3.2.1 a 3.2.4 não precisarão constar do Envelope 02 - “Documentos de 
Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

8.3.  Regularidade Fiscal e Trabalhista 
8.3.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, ou outra equivalente na 
forma da Lei; 

 

8.3.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 
 

8.3.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
ou outra equivalente na forma da Lei; 

 

8.3.4. Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida pela Caixa 
Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 

 

8.3.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC);  

 

8.3.6. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 
07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei. 

 

8.3.7. O documento elencado no subitem 3.3.5 não precisará constar do Envelope 02 - “Documentos de Habilitação", vez 
que fora apresentado para o credenciamento neste Pregão. 

 

8.4. Qualificação Econômica – Financeira 
8.4.1. Certidão Negativa de Distribuição de Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial, na forma da 

Lei nº 11.101/05, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou pela internet, com antecedência máxima 
de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando não constar em seu corpo a validade. 

 

9.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
9.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por meio de 

cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência e autenticação por parte da Pregoeira e da Equipe de Apoio. 
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9.1.1. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa (sócios) deva assinar os documentos 
(conjuntamente) em nome da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins de participação deste 
Pregão, sendo a empresa inabilitada.  

 

9.2. Os documentos apresentados deverão ser da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da 
mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e filiais.  

 

9.3. Os documentos emitidos via Internet serão considerados como originais e poderão ter sua autenticidade aferida pela 
Pregoeira ou Equipe de Apoio, através dos endereços/páginas eletrônicas dos órgãos emissores.  

 

9.3.1. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o disponível no endereço 
eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que emitido posteriormente ao primeiro.  

 

9.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas serão consideradas vencidas 60 (sessenta) 
dias após sua emissão. 

 

9.5. Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo, os documentos necessários à habilitação, bem como, as 
empresas que estiverem sob processo de falência e as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e IV 
do Art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, 
(exceto quanto à eventualidade da falta de quaisquer das declarações, as quais, ou a qual pode ser firmada na própria sessão 
pelo representante credenciado da licitante), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

9.6.1. Caso alguma licitante eventualmente não apresente, ou equivocadamente apresente as declarações exigidas no item 3.1. 
deste Edital, tal ausência poderá ser suprida pelo representante credenciado da licitante mediante declaração em sessão. 
Sendo tal declaração registrada na Ata da Sessão. 

 
9.7. Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem. 
 
9.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, 

bem como as empresas Micro Empreendedor Individual, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar no 
123/2006). 

 

9.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 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, 
prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de 
urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados no processo (art. 43, §1 º da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar nº 155/2016 e Lei Complementar nº 155/2016). 

 

9.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.8.1, implicará na exclusão do Certame, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado ao Órgão Gerenciador da Licitação 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo o primeiro classificado para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei 
Complementar nº 123/2006). 

 

9.9. As ME’s, EPP’s e MEI’s e demais categorias que se enquadrem conforme Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar 
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição.  

 

9.10. Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes participantes, poderá a pregoeira fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e artigo 48, §3º da Lei 8666/93. 

 

10.  DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DO CERTAME 
10.1. No dia, horário e local indicado no Preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 

credenciamento dos representantes ou prepostos das empresas interessados em participar do certame, através dos 
documentos exigidos para tal, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de propostas e para 
a prática dos atos inerentes ao certame. 

 

10.1.1. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão, a pedido, à Pregoeira a Declaração de Pleno Atendimento 
aos Requisitos de Habilitação (Anexo III) e Declaração de Responsabilidades (Anexo IV). 

 

10.1.2. Deverão ser entregues, após solicitação, à Pregoeira ou membro da Equipe de Apoio, os “Envelopes 01 e 02”, devidamente 
lacrados e vistados, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 

 
10.1.3. Encerrada a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeira anunciará que não serão aceitos novos proponentes, visto 

que se realizará a abertura dos envelopes de proposta para fins de análise e classificação. 
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10.1.4. A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessárias, 
a fim de por ordem ao certame. 

 
10.2. Da Análise e da Classificação das propostas de preços 
10.2.1. Aberto os envelopes contendo as propostas, esta será analisada pela Pregoeira e Equipe de Apoio sendo observado o 

atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como disposto no art. 48 da Lei nº 8.666/93, com 
fins de classificação das mesmas. 

 

10.2.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, sendo considerado o valor unitário do item para os 
lances verbais, com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e ordenação das demais propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 
relativos ao menor preço; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços na condição definida na alínea anterior, serão classificadas as 
propostas que apresentarem os menores preços subsequentes, até o máximo de 03 (três) a depender do número de licitantes, 
para que estes participem dos lances, independente dos preços oferecidos; 

c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes, 
sendo realizado sorteio para ordenação das licitantes ofertarem os lances. 

 

10.2.3. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) O objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital e seus anexos; 
b) Apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Apresentem preços inexequíveis (Art. 48, II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93); 
d) Que forem apresentadas para Itens Exclusivos por licitantes que não se não se enquadram como ME, EPP ou MEI; 
e) Que não estiverem acompanhadas dos respectivos catálogos/folders, ou, caso tenha, nesses não se possam 

identificar as características técnicas do item cotado/ofertado quanto à marca/modelo ou especificações. 
 

10.2.4. Caso sejam manifestamente inexequíveis os valores, antes de desclassificar a oferta, a Pregoeira poderá estabelecer prazo 
para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se, para tanto:  

a) Apresentação de Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração;  
b) Apresentação de Contrato ou outro Ato de mesmo teor, ainda que em execução, com preços semelhantes; ou;  
c) Declaração expressa em sessão, que será relatada na ata da sessão acerca de que seu os valores constantes de sua proposta 

estão corretos e são exequíveis. 
 

10.2.4.1. A licitante que ofertar preço questionado acerca de sua exequibilidade pela Pregoeira, em que o representante declare 
manter sua proposta conforme “c” do item anterior, ou que não demonstre posteriormente a sua exequibilidade, se sujeita às 
penalidades administrativas pela não manutenção da proposta posteriormente.  

 

10.2.5. Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim, sucessivamente, para 
ordenação das propostas para realização dos lances. 

 

10.2.6. Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta seja classificada, a Pregoeira dará 
continuidade ao procedimento sem a realização da fase de lances verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes 
à aceitabilidade da proposta, à negociação quanto ao menor preço, à habilitação da licitante e à adjudicação do objeto.  

 

10.3. Da fase dos lances verbais 
10.3.1. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas classificadas, a formular lances verbais de forma 

sequencial, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preços (art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93). 

 
10.3.2. Iniciada a etapa de lances o uso de celulares, notebooks ou similares será restrito, salvo quando previamente autorizado 

pela Pregoeira. 
 
10.3.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço sendo observada a redução livre entre os lances verbais, considerando-se valor unitário do objeto 
cotado/licitado. 

 
10.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicará a exclusão/desistência da licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das 
propostas. 

 
10.3.5. A etapa de lances verbais será considerada encerrada quando, no momento dos lances houver apenas duas licitantes 

participantes da referida fase e um deles declinar da formulação de lances. 
 
10.3.6. Encerrada a etapa de lances verbais, serão ordenadas as propostas na ordem decrescente de valores, considerando-se 

para a classificação o último preço ofertado.  
 
10.3.6.1. Para os itens/Ampla Concorrência, encerrada a fase de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no Art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, 
preferência de contratação de Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, 
quando será disponibilizado o Direito de Preferência.  
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10.4. Do Direito de Preferência quanto aos Itens Ampla Concorrência 
10.4.1. Encerrada a etapa de lances verbais quanto aos itens/Ampla Concorrência, serão ordenadas as propostas na ordem 

decrescente de valores, considerando-se para a classificação o último preço ofertado.  
 

10.4.2. Com base na classificação das propostas que trata o item anterior, e por ocasião da participação de licitantes qualificadas 
como Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Micro Empreendedor Individual-MEI, será assegurada a estas a 
preferência de contratação, sendo-lhes concedida a oportunidade de ofertar o menor preço em relação àquele lançado pela 
licitante não qualificada nas referidas categorias, observadas as seguintes regras: 

 

a)  A Pregoeira convocará a ME, EPP ou MEI, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior a esta, no 
prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. Podendo a Pregoeira, ainda, negociar o valor 
ofertado a fim de reduzir ainda mais o preço. Posteriormente, será adjudicado em seu favor o item/objeto licitado conforme 
prevê este Edital. 

b) Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o 
exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-
EPP ou Micro Empreendedor Individual-MEI remanescentes, cujos valores das propostas se enquadrem na condição indicada 
no item anterior.  

 

10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Micro 
Empreendedor Individual-MEI que se encontrem em situação do empate previsto, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

10.4.3.1. Não será aplicado o sorteio disposto no item anterior quando os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo 
classificados conforme a ordem de apresentação pelas licitantes.  

 

10.4.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata os itens 10.4.1 e 10.4.2, seja Microempresa-
ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Micro Empreendedor Individual-MEI, não será assegurado o direito de preferência, 
passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 

10.5. Da Negociação do Valor 
10.5.1. A Pregoeira poderá negociar com o autor, da oferta de menor valor obtida com base nas disposições dos itens 10.4.3 e 

10.4.4, ou na falta destas, com base na classificação de que trata o item 10.3.6 e 10.4 quando encerrada a rodada de lances 
ofertados, com vistas à redução do preço. 

 

10.5.2. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado para a contração constante na planilha estimativa apensada aos Autos, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço, sendo observado o direito de preferência de contratação atribuído às licitantes qualificadas conforme a Lei 123/2006.  

 

10.6. Da Aceitabilidade do Preço 
10.6.1. A Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito da sua aceitabilidade, 

havendo ou não a negociação.  
 

10.6.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados 
mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras ou pelo órgão licitante, com base na planilha estimativa de 
valores, juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

 

10.6.3. A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3°, III, da Lei nº 10.520/02, tendo 
como base o parâmetro mercadológico constante da planilha de custos elaborada pelo Departamento de Compras conforme 
orçamentos fornecidos por empresas do ramo, na fase interna da licitação.  

 

10.6.4. Na falta de valor estimado para o objeto, poderá a Pregoeira e a Equipe de Apoio realizar pesquisa local ou via internet, 
bem como se basear nos valores constantes das propostas apresentadas, conforme o caso, e se for conveniente ao certame, 
com o intuito de não deixar o objeto resultar como fracassado. 

 

10.6.5. Se a oferta não for aceitável, a licitante terá sua proposta desclassificada, fazendo constar em ata o motivo conforme o 
caso, procedendo-se ao exame da oferta subsequente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta aceitável.  

 

10.6.6. Considerada aceitável a oferta de menor preço, encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, temos a licitante na 
situação de vencedora provisória. 

 
10.7. Do Cadastro de Reserva 
10.7.1. Encerrada a etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado, caso tenham a intenção de participar do Cadastro de Reserva.  
 

10.7.2. A apresentação de novas propostas com os preços reduzidos para o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante mais bem classificado, observando-se o disposto no art. 10 e 11 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

10.7.3. Ocorrendo o interesse de licitantes em participar do Cadastro de Reserva será confeccionado na própria ata da sessão 
pública ou em forma de anexo o qual será apensado à ARP, onde se fará constar as informações das licitantes que aceitarem 
cotar o item com preço igual ao do licitante vencedor do certame quanto ao respectivo item.  
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10.8. Da Habilitação e da Declaração de Licitante Vencedora 
10.8.1. Na condição de vencedora provisória, a Pregoeira procederá à abertura do envelope nº 02 contendo os documentos de 

habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste 
Edital. 

 

10.8.2. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será considerada habilitada e 
declarada vencedora quanto ao do objeto do certame, sendo-lhe o mesmo adjudicado. 

 

10.8.3. Se a licitante desatender as exigências de habilitação, será considerada inabilitada. Sendo registrado na sessão, fazendo 
constar em ata, o motivo da inabilitação conforme o caso.  

 
10.8.3.1. Ocorrendo a hipótese do item anterior, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificação das propostas, examinará a 

oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade.  
 
10.8.4. Sendo a oferta aceita, serão verificadas as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame. 

 
10.8.5. Sendo a vencedora qualificada como ME, EPP ou MEI, e esta apresente restrição quanto a comprovação da regularidade 

fiscal, será habilitada com restrição fiscal, o que não impede que o objeto seja a ela adjudicado. Sendo observado o disposto 
nos itens 8.8.1 e 8.8.2 deste edital. 

 
10.9. Das Demais Disposições do Procedimento da Sessão 
10.9.1. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 
 
10.9.2. A licitante vencedora deverá se possível for, no ato da sessão, discriminar os valores unitários e totais ofertados e/ou 

negociados referente ao objeto especificado para fechamento do valor final. Apresentando proposta com valores realinhados 
conforme fechamento da etapa de lances e/ou negociação de valores, preferencialmente no ato da sessão, ou em até 02 (dois) 
dias úteis após o encerramento do certame. 

 
10.9.3. A licitante que tiver a intenção de interposição de recurso quanto à decisão da Pregoeira e da Equipe de Apoio, deverá 

declarar em sessão observando o item 12 deste Edital. 
 
10.9.4. Todas as propostas das licitantes participantes do certame e a documentação de habilitação da(s) licitante(s) 

vencedora(s) serão devidamente juntados aos autos. 
 
10.9.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes poderão, a critério da Pregoeira e da Equipe 

de Apoio, ficar retidos em seu poder, lacrados e rubricados em seu lacre pela Pregoeira, pelos Membros da Equipe de Apoio e 
licitantes presentes, pelo prazo de até 05 (cinco) dias, após a publicação da homologação do certame hipótese em que, 
decorrido o prazo, poderão ser recolhidos pelos respectivos representantes ou serão devidamente inutilizados.   

 
10.9.6. Nas fases do certame a Pregoeira poderá sanar eventuais falhas ou omissões que não alterem a substância das propostas 

e dos documentos, ou sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado na ata da sessão acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, podendo ser verificado por meio eletrônico hábil de 
informações, sendo juntado à ata da sessão, se necessário conforme o caso. 

 
10.9.6.1. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por 

meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
10.9.6.2. A Pregoeira e a Equipe de Apoio não se responsabilizarão pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos/digitais, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante não será credenciada ou será inabilitada, conforme o caso. 

 
10.9.7. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

necessário.  
 
10.9.7.1. Reserva-se, ainda, ao direito de, caso seja necessário, realizar pesquisa com fins de esclarecimento, comprovação ou 

complementação acerca da legalidade e veracidade dos documentos apresentados. 
 
10.9.8. Somente serão aceitas cópias de documentos que estejam legíveis. Não sendo aceitos documentos com rasuras, 

especialmente nas datas e assinaturas. 
 
10.9.9. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta. 

 
10.9.10. A Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio poderão autenticar as cópias dos documentos referentes ao 

credenciamento, proposta e habilitação, desde que lhe sejam apresentados os respectivos originais.  
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10.9.11. Os documentos e propostas apresentados na sessão serão vistados pela Pregoeira, Membros da Equipe de Apoio, 
membros de Apoio Técnico e representantes credenciados, ou, a depender do número de licitantes presentes, que poderão 
nomear comissão constituída de ao menos três deles para, em seu nome tomar conhecimento e rubricar os documentos de 
credenciamento, propostas de preços e documentos de habilitação.  

 

10.9.12. Da Sessão Pública será lavrada Ata circunstanciada, assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e por todos os 
proponentes presentes. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada, sua intenção de recorrer. 
 

11.1.1. Dos atos praticados pela Pregoeira no presente processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação da intenção de 
interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões, devendo os interessados 
juntarem os memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.  

 

11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a preclusão do direito de recurso, a adjudicação 
do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do Processo à autoridade competente para a 
homologação. 

 

11.3. Havendo manifestação e motivação de interposição de recursos, ficam as demais licitantes desde logo intimadas a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr, automaticamente, do prazo do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos Autos. (art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17.07.2002). 

 

11.4. Os memoriais dos recursos e contrarrazões dos recursos deverão ser dirigidos à Pregoeira e protocolizados no protocolo 
geral da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, situada na BR 242, KM 407, saída para a cidade de Peixe, Lote 04, Gleba 08, 
Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77400-000. Fone: (063) 3301-4313. 

 

11.5. Cabe à Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos devidamente interpostos, que poderá reconsiderar a sua decisão, 
ou caso mantenha sua decisão, encaminhá-lo devidamente informado à Autoridade Superior Competente para decidir sobre a 
aceitabilidade, mediante requisição da recorrente. 

 

11.5.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e 
homologará o procedimento licitatório. 

 

11.6. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, não o sendo nos 
demais casos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 

 

11.7. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos, preferencialmente por meio de publicação no site 
www.gurupi.to.gov.br, podendo ser por intermédio de e-mail ou outro meio, conforme o caso. 

 

12.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
12.1. Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, será a licitante declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado pela Pregoeira o objeto da presente licitação. 
 

12.1.1. A adjudicação será feita considerando-se o menor preço ofertado por item na fase de lances ou negociação, conforme o 
caso, observando-se inclusive o disposto nos itens 10.4, 10.5 e 10.6 deste Edital. 

 

12.1.2. Posteriormente, será o procedimento licitatório encaminhado à apreciação da Procuradoria Jurídica e do Controle 
Interno.  Após as respectivas análises, sendo estas favoráveis, será o processo remetido à Pregoeira para juntada do Despacho 
de Adjudicação formal e posteriormente à Autoridade competente para ratificação da adjudicação do objeto, através da 
homologação do resultado final do Pregão, e juntada dos demais atos posteriores pertinentes. 

 

12.1.3. Considerando o disposto no Art. 195, § 3º da Constituição Federal e no Art. 2º da Lei nº 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á 
a licitante, caso declarado vencedor, mediante solicitação por parte da Administração, a atualizar a Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e o Certificado de Regularidade do FGTS ou documento 
denominado "Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e 
quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada 
durante a tramitação do certame licitatório. 

 

12.2.  Da Adjudicação e da Homologação Havendo Interposição de Recurso 
12.2.1. Havendo interposição de recurso, e não ocorrendo a reconsideração da Pregoeira, esta instruirá os autos e os 

encaminhará à Autoridade Competente para conhecimento e decisão final. 
 
12.2.2. Sendo o recurso devidamente decidido, constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente, ao 

mesmo tempo, adjudicará respectivamente o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
12.3.  Da Adjudicação e da Homologação à Licitante Remanescente 
12.3.1. Caso a proponente vencedora quando convocada deixe de assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, dela será excluída, sendo facultado à Administração convocar os licitantes componentes do cadastro de 
reserva, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo desistente.   

http://www.gurupi.to.gov.br/


Edital do Pregão Presencial nº 040/2019  - SRP 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

                                   Av. Pernambuco, n.1345, centro, Gurupi -TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0085                                       14/20 

 

12.3.1.1. Havendo recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços e, na hipótese de inexistir Cadastro de Reserva, 
serão convocados para reabertura da sessão os licitantes remanescentes, onde serão examinadas as ofertas subsequentes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo negociado diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor, decidindo-se acerca de sua aceitabilidade, nos termos do art. 13, I, “a” 
do Decreto Municipal nº 738/2017; 

     
12.3.2. Caso a licitante vencedora não execute o objeto dentro do prazo e condições especificados na proposta e na ARP, sem 

justificativa formal e aceita pela respectiva Autoridade Administrativa Competente, caducará seu direito de vencedora, fato 
que sujeitará a licitante às penalidades aludidas neste Edital e Anexos. 

 

12.3.2.1. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior o objeto poderá ser adjudicado às licitantes remanescentes na ordem de 
classificação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora inclusive quanto ao preço, devendo ser observado a 
existência de Cadastro de Reserva, nos termos do disposto no art. 24, XI da lei nº 8.666/93. 

 
12.3.3. Sendo a oferta aceita, serão verificadas as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o 
item/objeto do certame. 

 

12.3.4. Cumprirá ser realizada Adjudicação à nova vencedora, após a decisão dos recursos, se houver. 
 
13.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, DA SUA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE 
 

13.1. Da Ata de Registro de Preços - ARP 
13.1.1. Após a homologação do resultado do presente Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame será (ão) convocada(s) 

para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato administrativo do Órgão Competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
contados do recebimento da convocação. 

 

13.1.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão competente. 

 

13.1.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou havendo recusa 
em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 

 

13.1.4. É facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, quando a proponente vencedora não atender à 
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, respeitada a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, devendo ser 
observado a existência de cadastro de reserva, observados os requisitos habilitatórios, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas em edital e demais cominações legais.  

 

13.1.5. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, 
conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, acompanhados de documento 
de identidade com foto. 

 

13.1.6. Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, considera-se 
firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condições estabelecidas. 

 

13.1.7.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei 
8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.  

 

13.1.8. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, 
facultando-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada preferência do 
fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 

13.1.9. O presente Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) vencedor(es) deste certame, farão parte 
integrante da ARP, independente de transcrição. 

 

13.2. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade 
13.2.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato, 

sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013. 
 
13.2.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e a sua íntegra, após 

assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante 
sua vigência. 

 
14. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO OU DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO: 
14.1 Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os fornecedores 

registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho 
de despesas, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93. 

 
14.1.1 Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4° do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, poderá ser dispensado o Termo de 

Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho.  
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14.2 O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
 
14.3 O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer  tempo 

independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na 
forma do art. 79 da Lei 8.666/93. 

 
15. DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO DA ARP E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS: 
15.1  A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por representante do Órgão Solicitante, por ele 

designado, de acordo com as condições constantes na Ata de Registro de Preços, observando-se no que couber ao fiscal, as 
obrigações elencadas neste Termo de Referência, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no 
Decreto nº 7.892/2013. 

 
15.1.1 Para recebimento do objeto, fiscalização, acompanhamento da ARP fica como responsável e atesto das notas fiscais o Sra. 

Maria Seyla Olímpio Araújo, Cargo: Coordenadora II, telefone para contato: (63) 3315-0074, e-mail: 
psfgurupi2018@gmail.com. 

 
15.2 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 

Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 
 
15.3 A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Solicitante não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, durante 

a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por 
qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores 
conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
15.3.1 A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não poderá ser invocada 

para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a execução do objeto.  
 
15.4 A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e 

anotações ou registros acerca da execução do objeto. 

   
16. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos materiais registrados. 

 
16.2 Cabe ao Órgão Solicitante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” 

do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do 
Decreto nº 7.892/2013.  

 
16.3 A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço 

vigente, através de solicitação formal ao Órgão Solicitante, desde que acompanhado de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, 
compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 
16.4 O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual 

apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
16.5 Independentemente do que trata o item anterior o Órgão Solicitante efetuará o monitoramento dos preços praticados no 

mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o 
novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 

 
16.6 Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os 

preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente 
tabelado por órgão competente. 

 
16.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Solicitante deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
16.8 Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.  
 
16.9 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

  
16.10 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou; 
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d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
2002. 

 
16.10.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão 

Solicitante, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.10.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  
 
16.10.3 A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com 

por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos 
autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
16.10.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na 

imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 
17. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
17.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do Pregão Presencial nº 021/2019-

SRP é o Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde. 
 
18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: 
18.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que não 

tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) 
beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras 
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas 
pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
18.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 

Preços, deverão consultar o Órgão Solicitante da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
18.3 Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador. 

 
18.4 As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) 
deste Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador. 

 
18.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo do objeto registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador, independente do número de Órgãos 
Não Participantes que aderirem. 

   
18.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em 

até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP. 
 
18.7 Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações 

assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

 
19.  DO CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES DA ARP 
19.1.  Será incluído na ARP na forma de anexo o registro de preços dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preços iguais 

aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes 
durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
19.2. O Registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de Cadastro de Reserva na hipótese do primeiro 

colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.8.92/2013), bem 
como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas 
nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
19.3.  A habilitação dos fornecedores que comporão o Cadastro de Reserva a que se refere o subitem anterior será efetuada, na 

hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de 
fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.  

 
19.3.1. Caso o fornecedor do Cadastro de Reserva tenha sido habilitado na sessão, se convocado para fornecer o objeto em 

virtude de Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua habilitação quanto aos documentos que estiverem com vigência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
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expirada quando convocado, bem como apresentar os documentos técnicos exigidos neste Edital, referente ao item/itens 
para os quais fora convocada 

 

20. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO RECEBIMENTO, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 
 

20.1. Da forma de aquisição do objeto 
20.1.1 A aquisição do material decorrente do Pregão será feita de acordo com a necessidade de cada Unidade de Saúde, mediante 

a emissão de solicitação de fornecimento e da nota de empenho.  
 

20.1.2 Os estimativos relacionados neste Termo não gera qualquer tipo de obrigação à Contratante, podendo o Município 
promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo a legislação pertinente.  

 

20.1.3 O Órgão Solicitante reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e 
condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei nº. 8.666/93. 

 

20.2. Do recebimento, do prazo, local de entrega e instalação 
20.2.1. Os equipamentos solicitados deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis nos endereços abaixo informados, entre 

8h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 conforme a necessidade e dentro das especificações exigidas neste termo referencial: 
 

a) CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - Drª. SANDRA NASCIMENTO OLIVEIRA PAIVA- Avenida Bahia, Quadra 175, 
Centro, Gurupi- TO; 

b) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO DE QUEIROZ NETO – Quadra APM – 05 Alameda Leste, Loteamento Parque das Acácias, 
Gurupi- TO; 

c) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY LUZ E SILVA – Quadra N EL - 19, situada na Avenida E, Loteamento Parque Nova 
Fronteira, Gurupi – TO; 

d) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSENDO BARBOSA DE ARAÚJO - Quadra 175, Rua Erlandson Leitão Brito, Centro Gurupi- 
TO, CEP: 77405-020. 

 

20.3. A Detentora/Fornecedora deverá entregar e instalar, no que couber, o objeto no local determinado pela Secretaria, no qual 
os preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, instalação, garantias e quaisquer outras despesas 
para entrega do objeto.  
 

20.3.1 No momento da entrega dos objetos supracitados deverão vir acompanhados dos documentos conforme abaixo: 
a) Manual de montagem e instalação;  
b) Certificado de Garantia e  
c) Certificado de Assistência Técnica.  
 

20.3.2. Competirá à Detentora/Fornecedora fornecer todo o equipamento, mão de obra especializada para a realização do 
fornecimento, todo o ferramental, instalações provisórias, alimentação, maquinaria e aparelhamento adequado para a mais 
perfeita realização do fornecimento solicitado, bem como EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme normas de 
segurança e medicina do trabalho. 

 

20.3.3 Referente aos objetos de aço, todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos, no que couber.  

 

20.4 O material será recebido: 
20.4.1 Provisoriamente: a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da proposta apresentada. 
 

20.4.2 Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da 
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório realizado 
pelo servidor competente designado por esta Secretaria. 

 

20.5.3 Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria requisitante 
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço registrado.  

 

20.5 O material fornecido deverá ser 100% novo. 
20.6 Não será admitida a entrega parcial ou incompleta do material, obrigando-se a Fornecedora a atender a quantidade 

solicitada pela Contratante.  
 

20.7 O material deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes 
de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ANVISA etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as 
prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

20.8 Não serão aceitos medicamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado à saúde, 
respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e crime, previsto no Código Penal, a ser 
apurado na forma da Lei. 

 

20.9 Caberá à empresa licitante, apresentar as seguintes documentações e obedecer ainda os seguintes requisitos:  
I - Registro dos produtos na ANVISA; 
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II - Certificado de boas práticas de fabricação - C.B.P.F; 
III - Os produtos entregues deverão estar acondicionado de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo 

fabricante; 
IV - Autorização de funcionamento da empresa participante da licitação emitido pela ANVISA. 
 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO 
21.1 O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o 

fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que 
não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

 
21.2 A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na 

mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
 
21.2.1 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo 

Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
21.2.2 A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente, e deverá estar acompanhada da(s) 

Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras/ nota de empenho emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo 
pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
21.3 É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
21.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
22.1  As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Solicitante e 

Órgãos Participantes no que couber. 
 

23. DA CONTRATAÇÃO 
25.1. Após a homologação da Adjudicação e do procedimento da Licitação, a licitante vencedora do certame será convocada por 

autoridade competente, para assinar ou retirar Contrato ou Instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados do ato convocatório, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta 
Lei. 

 

23.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 

23.2. É facultado à Contratante, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 

 

23.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta, sem convocação para a contratação, fica a licitante liberado 
dos compromissos assumidos 

 

24.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
24.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, as obrigações das partes estão elencadas no item 16 do 

Termo de Referência. 
 

25.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 
25.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, 

devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 
7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, conforme disposto no item 17 do Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital. 

 

26.  DA REPETIÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DESTA LICITAÇÃO 
26.1. Caso não haja vencedor ou não acudirem interessados, esta licitação poderá ser repetida, a critério da Autoridade 

Competente, salvo se, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração. 
 
26.1.1. A repetição que trata o item anterior poderá, conforme Conveniência Administrativa, ser realizada dispensando-se a 

aplicabilidade da exclusividade prevista nos art. 48, I da Lei nº 123/2006, com base no art. 49, III da mesma lei. 
 
26.2. A Autoridade Competente para determinar a contratação poderá revogar esta licitação em face de razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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26.3.  A anulação do procedimento licitatório induz à da ARP e eventuais contratos firmados, devendo ser observado o disposto 
nos Artigos 20 e 21 do Decreto Federal nº 7.892/2013, posteriores alterações e demais normas pertinentes.  

 
26.3.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito 

do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
26.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

27. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
27.1. As dúvidas na interpretação deste Edital e Anexos, consultas ou pedidos de esclarecimentos porventura existentes acerca 

das informações ali contidas, deverão ser enviados à Pregoeira, podendo ser feitos via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br de forma 
expressa, clara, concisa e objetiva, constando no corpo do texto do e-mail a identificação completa da licitante e do 
representante que questiona as informações ou solicita esclarecimentos, até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas e realização do Pregão. 

 

27.2. Conforme previsto no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do pregão em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.  

 

27.3. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, situada na 
BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77400-000. Fone: (063) 3301-4313, observando os seguintes critérios:  

a) Serem dirigidos à Pregoeira Oficial devidamente fundamentados e acompanhados da documentação pertinente, devidamente 
autenticados (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruídos com o número 
do Pregão e do Processo Administrativo;  

b) Estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do signatário que tem os poderes para 
tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório. 

 

27.4. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos no art. 
12 do Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93. 

 

27.5. A Pregoeira, caso julgue procedente as alegações constantes na solicitação contra o ato convocatório e as acolha, designará 
nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 

27.6. As impugnações protocoladas intempestivamente, enviadas por e-mail ou Correios e não atenderem o item 20.3. deste 
Edital, não serão conhecidas. 

 

27.7. Caberá à Pregoeira, auxiliada pelo setor ou pessoa responsável pela elaboração do Termo de Referência e do Edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo legal estabelecido. 

 

27.8. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos esclarecimentos ou da impugnação, preferencialmente por meio de 
publicação no site www.gurupi.to.gov.br, podendo ser por intermédio de e-mail ou outro meio, conforme o caso. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
28.1. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

fase da licitação. 
 

28.2. As Declarações modelos previstas como Anexos deste Edital devem ser apresentadas preferencialmente de forma 
individualizada, ou seja, cada declaração impressa em vias separadas das demais, em papel timbrado ou 
personalizado da empresa. 

 

28.3. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 
oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 

28.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Proponente, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 

28.5. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes quanto aos documentos 
mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 

 

28.6. Caso excepcionalmente seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas as fases preestabelecidas, os envelopes, 
lacrados e devidamente rubricados pela Pregoeira e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda da Pregoeira, 
sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente designada para prosseguimento dos 
trabalhos.  

 

28.6.1. Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, a ausência da licitante através de seu representante na sessão 
seguinte implicará nas renúncias de: participar da fase de formulação de lances verbais, direito de interpor recursos, ao 
direito de desempatar a licitação, se for Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, sem prejuízo à 
aceitabilidade e classificação das propostas escritas. 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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28.7. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Administração, sem prejuízo 
do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.  

 

28..8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura. 

 

28.9. A(s) modificação(ões) no presente Edital será(ão) divulgada(s) pela mesma forma que se divulgou o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 

28.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza a Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e demais 
legislações pertinentes conforme o caso. 

 

28.11. Outras informações poderão ser obtidas na sala da Diretoria de Licitações, instalada no Centro Administrativo da 
Prefeitura, BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Bloco “H”, parte do loteamento Fazenda 
Santo Antônio, Gurupi – TO CEP: 77.405-070, Caixa Postal: 410, através do telefone: (063) 3301-4308 ou pelo e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br. 

 
29.  DOS ANEXOS DO EDITAL 

29.1. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os Anexos: 
 

ANEXO I            - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (Apresentação fora dos envelopes na fase do credenciamento); 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMETO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Apresentação 

fora dos envelopes na fase do credenciamento); 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES (Apresentação fora dos envelopes na fase do 

credenciamento); 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Apresentação fora dos 

envelopes na fase do credenciamento); 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃOEM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. VDA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII 

DA CF (Apresentação dentro do envelope 02 junto com os documentos de habilitação); 
ANEXOVII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU 

INIDONEIDADE PARA LICITAR (Apresentação dentro do envelope 02 junto com os documentos de 
habilitação); 

ANEXO VIII - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA (Apresentação dentro do envelope 01); 
ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP; 
ANEXO X - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL. 

 
 

  

30. DO FORO 
30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, por mais privilegiado que outro seja, para serem dirimidas eventuais dúvidas 

decorrentes desta Licitação, não resolvidas na esfera Administrativa. 
 

Gurupi-TO, aos 02 dias do mês de julho de 2019. 
 
 
 
 
 

    Gutierres Borges Torquato 
   Gestor do Fundo Municipal De Saúde 

Decreto N° 0392/2019 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 – SRP 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA 
AMPLA CONCORRÊNCIA. 

Processo Administrativo nº 2019.006999 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 
 

1.  DEMANDANTE 

Demandante: Município de Gurupi por intermédio do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde. 

Responsável: Gutierres Borges Torquato 

Telefone: (63) 3315-0081 
 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição de Equipamentos Hospitalares, Odontológicos, Material Hospitalar, e Mobiliário em Geral, Equipamentos de 
Processamento de Dados e Material de Copa e Cozinha em geral, se faz necessário para equipar as Unidades Básicas de 
Saúde e CAPS III a serem inaugurados bem como as que estão em andamento, compõe um conjunto de iniciativas que tem 
como objetivo melhorar a qualidade do atendimento, para assim alcançar melhores resultados na estruturação e 
funcionamento aos usuários. 

 
3.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO  

3.1. A licitação para aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade Pregão Presencial, pelo 
critério de julgamento Menor Preço por Item, utilizando o sistema de Registro de Preços.  

 
3.1.1. O Sistema Registro de Preços utilizado para a presente aquisição está fundamentado no Decreto nº 7.892/2013, e 

posteriores alterações e atualizações, considerando a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata de 
materiais necessários para utilização no fim já mencionada.  

 
3.2. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666/93, n° 

10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 738 de 01 de Agosto de 2017, com suas alterações e todas as 
demais normas e legislação vigente e aplicáveis ao presente instrumento.  

 
3.3. O Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que disciplina o Sistema de Registro de Preços, define as hipóteses especiais, 

porém não taxativas, sobre a admissão do Registro de Preços pela Administração Pública. 
 
3.4. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº. 10.520, de 2002, do 

Decreto nº 3.555, de 2000. 
 
3.5. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei 
Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal 
n° 738 de 01 de agosto de 2017, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais. 

 
4. DO OBJETO 
4.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO EM 
GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 
5.1. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas de consumo, não oobbrriiggaannddoo o Órgão Solicitante à 

aquisição de sua totalidade. 
 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 

  ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. Quant. 
TIPO 

DO ITEM 

1.  46600 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ESFIGMOMANÔMETRO PEDESTAL 
COM RODÍZIOS; BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO;  
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM VISOR GRANDE (15X15 CM) DE 0 
A 300 MMHG, CAIXA INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 
MOSTRADOR PLANO DE FÁCIL LEITURA, BASE DE FERRO FUNDIDO COM 

UN 25 Item Exclusivo 
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RODÍZIOS ANTIRRUÍDO, HASTE DE SUPORTE EM METAL, ALÇA PARA 
TRANSPORTE, CESTA PARA BRAÇADEIRA, ESPIRAL EM PVC, PÊRA E 
VÁLVULA. 

2.  46601 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CÂMARA DE INOX 65 LITROS. 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: AUTOCLAVE HORIZONTAL, DE MESA MICRO 
PROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA ESTERILIZAÇÃO, 
SECAGEM DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, UTENSÍLIOS, TECIDOS, 
LUVAS, LÍQUIDOS, VIDRARIAS, ETC. FAIXAS DE TRABALHO CICLOS 
RÁPIDOS PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL. 
CÂMARA CILÍNDRICA CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA 
ABNT. 

UN 8 Item Exclusivo 

3.  46602 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA PESAGEM E MEDIÇÃO DE PESSOAS 
AO MESMO TEMPO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: CAPACIDADES PARA 200 
KG. SISTEMA DE RECEPÇÃO DE CARGA COM CÉLULA CENTRAL, 
SOBRECARGA DE ATÉ 100% DA CAPACIDADE NOMINAL. FABRICADA EM 
AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA EPÓXI 
ELETROSTÁTICA DE ALTO BRILHO E COLUNA EM AÇO. 

UN 20 Item Exclusivo 

4.  46597 

BALANÇA CORPORAL MECÂNICA, AJUSTE MANUAL DO PONTO ZERO. 
AMPLO VISOR. PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE. PÉS 
EMBORRACHADOS. ESTRUTURA DE AÇO. ESCALA DE MASSA 0 A 130 KG. 
RESOLUÇÃO 1 KG. EXATIDÃO 0 KG A 60. DIMENSÃO 280X282X40MM. 

UN 12 Item Exclusivo 

5.  46564 

BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE P/ 130 KG. - VISOR DIGITAL AMPLO 
E LUMINOSO-INDICADOR DE BATERIA BAIXA - ACIONAMENTO POR 
TOQUE - DESLIGAMENTO E TARA (ZERO) AUTOMÁTICOS - SENSOR 
ELETRÔNICO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE - DIVISÃO DE200 EM 
200 GRAMAS - AMPLA PLATAFORMA: 29,6 CM X 29,3 CM. 

UN 20 Item Exclusivo 

6.  46565 

BALANÇA ELETRÔNICA DE PLATAFORMA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
VISOR DIGITAL AMPLO; - PLATAFORMA COM PISO DE BORRACHA 
ANTIDERRAPANTE E COM DIMENSÕES 260 MM X 260 MM; - ESTRUTURA 
EM AÇO; - BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E ZERO; - ALIMENTAÇÃO A BATERIA 
SECA RECARREGÁVEL, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 20 HORAS; - 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; MALETA PARA TRANSPORTE; - 
CAPACIDADE: 150 KG X DIVISÃO 50G; - PARA USO INTENSO E CONTÍNUO; 
- BERÇO ABS PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS. 

UN 15 Item Exclusivo 

7.  46604 

BIOMBO TRIPLO COM CORTINAS EM PLÁSTICOS BRANCOS PVC 0,20 
BRANCO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO. PÉS COM PONTEIRAS 
PLÁSTICAS E RODÍZIOS LATERAIS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. 
DIMENSÕES: 1,82 M LARGURA ABERTO X 0,66, LARGURA FECHADO X 
1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO. 

UN 25 
Item Exclusivo 

 

8.  46605 

CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 90 QUILOS. FABRICADA 
EM TUBOS DE AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO DUPLOS REVESTIDOS 
EM NYLON; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM; ARO IMPULSOR 
BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO. 

UN 8 Item Exclusivo 

9.  46569 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MONTADA EM ESTRUTURA DE 
TUBOS OBLONGOS DE 30 X 15 MM COM PAREDE DE 1,20MM, LATERAIS 
COM BRAÇADEIRAS DE COLETA COM HASTE REGULÁVEL CROMADA E 
FIXA POR MANÍPULOS, ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO PVC NA COR 
BRANCA, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA DO ASSENTO DE 
54 CM. 

UN 10 Item Exclusivo 

10.  46572 

CAMA HOSPITALAR SIMPLES MOVIMENTOS, COM ELEVAÇÃO DE 
CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. 
PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES: 1,90 M COMP. X 0,90 M LARG. X 0.50 
ALT. 

UN 15 Item Exclusivo 

11.  46573 

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
CAPACIDADE 280 LITROS OU 12.500 DOSES DE 5 ML - PORTA FECHADA - 
TEMPERATURA PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C - 220 VOLTS. 
EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO 
RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA 
CIENTÍFICA DE VACINAS. 

UN 8 
Ampla 

Concorrência 

12.  46606 

CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS INOX DE 7/8" X 0,9MM DE 
ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA INOX DE 0,75MM DE 
ESPESSURA, COM VARANDAS EM INOX 3/8". PÉS COM RODÍZIOS DE 2". 
DIMENSÕES 0,45M X 0,75M X 0,80M. SEM CUBA E SEM BALDE. 

UN 10 Item Exclusivo 

13.  46607 

DESTILADOR DE ÁGUA. POSSUI CAPACIDADE DE 5L/H COM VAZÃO DE 50 
LITROS DESCARTADOS PARA CADA LITRO DESTILADO. CONFECCIONADO 
EM MATERIAL TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, SENDO 
DOTADO COM 3 ELEMENTOS DE SEGURANÇA. 

UN 10 Item Exclusivo 

14.  46608 
DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DIGITAL. FÁCIL USO, 
DETECÇÃO PRECISA DO BATIMENTO CARDÍACO (SONDA 2 MHZ), ALTO-

UN 8 Item Exclusivo 
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FALANTE EMBUTIDO, DIGITAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, 
INDICAÇÃO DE CARGA, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. FUNCIONAMENTO 
À PILHA. DUAS PILHAS AA. 

15.  46580 

ESCADA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE. COR: BRANCA. ARMAÇÃO 
EM TUBOS REDONDOS, ESMALTADA, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS 
COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE 
BORRACHA. DIMENSÕES 0,40 X 0,40 M. 

UN 87 Item Exclusivo 

16.  46581 

ESFIGNOMANÔMETRO GRANDE PARA OBESO BRAÇADEIRA GRANDE 
PARA OBESO EM NYLON COM FECHO DE VELCRO. MANGUITO EM PVC. 
BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; ACOMPANHA ESTOJO 
PARA VIAGEM. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; DIVISÃO DE 2 
MMHG;TOLERÂNCIA DE +/- 3 MMHG. 

UN 24 Item Exclusivo 

17.  46611 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FIXA- 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REFLETOR PARABÓLICO TIPO FOCO COM 
HASTE FLEXÍVEL CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 M 
MÍNIMO E 1,50 M MÁXIMO, MONTADO SOBRE BASE DE AÇO PINTADO 
COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM 3, 4 OU 5 RODÍZIOS, LÂMPADA 
HALÓGENADICRÓICA FRIA DE 12V X 50W BI VOLT AUTOMÁTICO. 
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA OPCIONAL: BASE EM AÇO INOX, 
HASTE FIXA E ILUMINAÇÃO EM LÂMPADA LED. 

UN 15 Item Exclusivo 

18.  46612 

KIT APARELHO COM ESFIGNOMANÔMETRO COM VELCRO ANERÓIDE 
ADULTO MAIS ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO. NA COR PRETA. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APARELHO DE PRESSÃO REUTILIZÁVEL. 
MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG. 

UN 25 Item Exclusivo 

19.  46613 

KIT APARELHO COM ESFIGNOMANÔMETRO COM VELCRO ANERÓIDE 
INFANTIL MAIS ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO. NA COR PRETA. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APARELHO DE PRESSÃO REUTILIZÁVEL. 
MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG. COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL 
INDIVIDUAL PELO INMETRO. VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO). 
COM TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR. ACOMPANHADA 
DE BOLSA EM COURO SINTÉTICO. 

UN 25 Item Exclusivo 

20.  46590 
MACA CLÍNICA MÉDICA COM 02 MÓDULOS. ELEVAÇÃO DO ENCOSTO COM 
03 POSIÇÕES E PORTA PAPELEIRA DE SÉRIE. QUANTIDADE DE MÓDULOS: 
02 01 MÓDULO PRATELEIRA: 02 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF . 

UN 15 Item Exclusivo 

21.  46591 

MACA GINECOLÓGICA- FIXA ESMALTADA. COR: BRANCA/ ESTOFADO 
BRANCO. ESTRUTURA EM TUBOS DE 31.75MM, LEITO FIXO EM CHAPA DE 
AÇO, ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL DA 
CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRAS, PAR DE PERNEIRAS 
DE ALUMÍNIO REVESTIDAS COM ESPUMA E MAPA COM BASE CROMADA, 
REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE 
ESMALTADA E PÉS COM PONTEIRAS. 

UN 30 Item Exclusivo 

22.  46592 

MACA P/ EXAMES CLÍNICOS. MACA FIXA PARA ATENDIMENTO, TODA 
ESMALTADA, BASE EM TUBOS DE 1" 1/4X1,2MM, PÉS COM PONTEIRAS. 
LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, COM CABECEIRA 
REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. MED 1,80 X 
0,60 X 0,80 CM. 

UN 42 Item Exclusivo 

23.  46593 

MACA PARA EXAME GINECOLÓGICO. QUANTIDADE DE MÓDULOS: 02. 01 
MÓDULO PRATELEIRA: PRATELEIRA COM 3 DIVISÕES INTERNAS. 01 
MÓDULO APARELHOS 0,50M + 0,30M: GAVETEIRO APARELHOS 
BASCULANTE COM 02 GAVETAS DE 12 CM DE ALTURA, COM BOJOS EM 
ABS, DEGRAU EMBUTIDO (150KG). ACESSÓRIOS: INCLUI FERRAGENS EM 
AÇO, PERNEIRAS ALMOFADADAS. 

UN 10 Item Exclusivo 

24.  46594 

MESA AUXILIAR TIPO MAYO. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA TUBULAR Ø 
1.1/4"X1,20 MM, BASE EM TUBO DE FERRO 40X20X1,5 MM, HASTE EM 
TUBO DE FERRO Ø 1"X1,20 MM ZINCADO, ARMAÇÃO SUPERIOR EM FERRO 
TREFILADO Ø 1/4" E PÉS COM RODÍZIOS. ACOMPANHA BANDEJA EM 
INOX. DIMENSÕES: - 0,48X0,32 M ALTURA MINIMA/MÁXIMA - 0,84/1,30 M 
OPÇÕES: - TOTALMENTE CROMADA COM BANDEJA INOX (L133). 

UN 20 Item Exclusivo 

25.  46614 

NEBULIZADOR PORTÁTIL COM UMA SAÍDAS, 01 MASCARA ADULTO E 
INFANTIL; BIVOLT 110 / 220 V; ACIONAMENTO DIGITAL; COM FILTRO DE 
AR, PROTETOR TÉRMICO; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO 8MI. COR: 
BRANCA. 

UN 5 Item Exclusivo 

26.  46615 

NEBULIZADOR- CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO OU INALAÇÃO POSSUI 5 
SAÍDAS (SEM CARRO). FILTRO 5 MICRAS; COMPRESSOR MÉDICO-
ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO; 
MICRONEBULIZADOR COMPLETO. MODELO: 5SAÍDAS SEM CARRO; 
MOTOR: 110 - ELÉTRICO: 1/2CV; VAZÃO: 100 L/MIN; O MOTOR DO 
COMPRESSOR DEVE POSSUIR CABEÇOTE DUPLO E FILTRO 
PARADRENAGEM DE ÁGUA. PESO: 45,000. 

UN 25 Item Exclusivo 
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27.  12128 

NEGATOSCÓPIO: UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A 
VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS, TELERRADIOGRAFIAS, 
PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS, OCLUSAIS, CARPAIS, SEIOS DA FACE E 
ATM ENTRE OUTRAS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E LONGA 
DURABILIDADE; GABINETE PRODUZIDO EM PLÁSTICO INJETADO; NÃO 
POUSSUI ÁREA DE SOMBRA; TELA PLANA, DESIGN MODERNO E SLIM; 
MUITO LEVE. 

UN 8 Item Exclusivo 

28.  46616 

OFTALMOSCÓPIO LED 2.5V COM ESTOJO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE LED 2.5V; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; 
LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO 
LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU 
BATERIA RECARREGÁVEL; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; 
CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; 
MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. 

UN 25 Item Exclusivo 

29.  46595 

OTOSCÓPIO LED FIBRA ÓPTICA ESTOJO. ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR 
AVELUDADO PARA GUARDAR E PROTEGER O SEU OTOSCÓPIO. 
ACOMPANHA KIT COM 14 ESPÉCULOS. CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO 
BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. 
LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E 
MAIOR RESISTÊNCIA. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, 
POSSIBILITA AVALIAR AMOBILIDADEDA MEMBRANATIMPÂNICA (PERA 
OPCIONAL). 

UN 35 Item Exclusivo 

 

 

MOBILIÁRIO EM GERAL 

  ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. Quant. 
TIPO 

DO ITEM 

30.  46618 

CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL-  SEM APÓIA BRAÇOS, PARA USO INDIVIDUAL 
OU EM SEQÜÊNCIA ASSENTO E ENCOSTO.ESTRUTURA FIXA METÁLICA 
COM 4 PÉS. ALTURA DO ASSENTO: 44 CM. DIMENSÕES ASSENTO: 47 CM X 
40 CM. DIMENSÕES ENCOSTO: 46,5 CM X 31 CM. ALTURA DO ASSENTO: 44 
CM ALTURA TOTAL: 80 CM. PROFUNDIDADE TOTAL: 55 CM. COR: 
BRANCA. 

UN 130 Item Exclusivo 

31.  46619 

CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO DE RODÍZIO E REGULAGEM DE 
ALTURA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS. MATERIAL DA CONCHA 
POLIPROPILENO. BASE EM AÇO CARBONO CROMADO. AÇO CARBONO 
CROMADO. MEDIDAS: ALTURA TOTAL - 82 ATÉ 92 CM. ALTURA ATÉ O 
ASSENTO - 44 ATÉ 54 CM. LARGURA TOTAL – 48 CM. PROFUNDIDADE 
TOTAL – 56 CM. PESO MÁXIMO RECOMENDADO 120 KG. : BRANCA. 

UN 100 Item Exclusivo 

32.  46570 

CADEIRA PARA OBESOS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM 
FIBRA DE VIDRO. MEDIDAS DO ASSENTO 680 L X 430 P; ENCOSTO: 700 L X 
350 A. BRAÇO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURA: 
TRAVESSA LONGARINA EM METALOM 30X70 ESPESSURA 1,50, SUPORTE 
PARA ASSENTO E ENCOSTO EM "L" DUPLO DE METALOM 16X30 
ESPESSURA 1,50 FIXO À LONGARINA ATRAVÉS DE PRESILHAS 
CONFECCIONADA DE BARRA CHATA DE 25,4 MM X 1/. PÉ EM TUBO 
REDONDO 1.1/4" PAREDE 1,50 ACABAMENTO COM PONTEIRAS 
INTERNAS. PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA. 

UN 30 Item Exclusivo 

33.  46684 
CONJUNTO DE JARDIM 1 MESA, 4 CADEIRAS, 1 GUARDA-SOL ESTRUTURA 
EM AÇO. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ, MESA COM TAMPO DE 
VIDRO, GUARDA-SOL COM ESTRUTURA EM AÇO COM 4 CADEIRAS. 

UN 05 Item Exclusivo 

34.  46683 
LAVATÓRIO PARA CABELEIREIRO. CORES DO ASSENTO: PRETO 
LAVATÓRIO COMPLETO COM CHUVEIRINHO E REGISTRO. 

UN 02 Item Exclusivo 

35.  46586 

LONGARINA 05 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO: COM 
FORMATO ANATÔMICO E MONOBLOCO EM CHAPAS DE AÇO, ESPESSURA 3 
MM, DECAPADA E PERFURADA COM ÁREA ÚTIL DE PROFUNDIDADE 
475MM, ALTURA DO ESPALDAR DE 500MM E LARGURA DE 550MM, COM 
TRAVAMENTO DA BORDA CENTRAL DO ASSENTO ATÉ A BORDA 
SUPERIOR DO ENCOSTO POR MEIO DE TUBO Ø 1". 

UN 54 Item Exclusivo 

36.  46587 

LONGARINA 07 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO: COM 
FORMATO ANATÔMICO E MONOBLOCO EM CHAPAS DE AÇO, ESPESSURA 3 
MM, DECAPADA E PERFURADA COM ÁREA ÚTIL DE PROFUNDIDADE 
475MM, ALTURA DO ESPALDAR DE 500MM E LARGURA DE 550MM, COM 
TRAVAMENTO DA BORDA CENTRAL DO ASSENTO ATÉ A BORDA 
SUPERIOR DO ENCOSTO POR MEIO DE TUBO Ø 1". 

UN 12 
Item Exclusivo 

 

37.  46599 

LONGARINA 1 LUGARES. LONGARINA COM 1 LUGARES. BRAÇOS E PÉS EM 
AÇO CROMADO. ASSENTO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA COM LATERAIS 
DE REFORÇO C/ CORTE A LASER, BORDAS ARREDONDADAS. CHAPA DO 
ASSENTO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA PRATA. 

UN 30 Item Exclusivo 
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SAPATAS NIVELADORAS DE PISO EMBORRACHADAS. ENCOSTO COM 
FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO 
LOMBAR. BARRA REFORÇADA C/ 2MM ESPESSURA. PINTURA EPÓXI PÓ 
NA BARRA EM PRETO. 

38.  46588 

LONGARINA 2 LUGARES. LONGARINA COM 2 LUGARES. BRAÇOS E PÉS EM 
AÇO CROMADO. ASSENTO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA COM LATERAIS 
DE REFORÇO C/ CORTE A LASER, BORDAS ARREDONDADAS. CHAPA DO 
ASSENTO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA PRATA. 
SAPATAS NIVELADORAS DE PISO EMBORRACHADAS. ENCOSTO COM 
FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO 
LOMBAR. BARRA REFORÇADA C/ 2MM ESPESSURA. PINTURA EPÓXI PÓ 
NA BARRA EM PRETO. 

UN 10 Item Exclusivo 

39.  46589 

LONGARINA 3 LUGARES - METÁLICA REFORÇADA | ESTOFADA. 
LONGARINA COM ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO, COM PINTURA EPÓXI 
PRATA, SAPATAS REGULÁVEIS, BRAÇOS LATERAIS E ESTOFAMENTO EM 
COURÍSSIMO. COR: VERDE. MEDIDA: LARG. 1,75 M X PROF. 0,68 CM X ALT. 
0,80 CM. PESO: 450 KG. 

 
UN 

24 Item Exclusivo 

 

 

MATERIAL HOSPITALAR 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. Quant. TIPO DO ITEM 

40.  46603 
BALDE CILÍNDRICA PORTA-DETRITO COM PEDAL E TAMPA ALTURA 
EXTERNA: 43,5 CM DIAMETRO EXTERNO: 36 CM CAPACIDADE INTERNA: 
30 LITROS. 

UN 40 Item Exclusivo 

41.  46574 COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL CORINO D33 14 CM. UN 30 Item Exclusivo 

42.  46609 

ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO. AUSCULTADOR: DUPLO; PESO DO 
AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; COR: VINHO; DIÂMETRO DO 
DIAFRAGMA: 4,3CM; MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; 
TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; VEDAÇÃO DAS 
OLIVAS: SUAVE. 

UN 30 Item Exclusivo 

43.  46610 

ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO DUPLO. AUSCULTADOR: DUPLO; PESO DO 
AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; COR: VINHO; DIÂMETRO DO 
DIAFRAGMA: 4,3CM; MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; 
TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; VEDAÇÃO DAS 
OLIVAS: SUAVE. 

UN 30 Item Exclusivo 

44.  46620 FITA MÉTRICA- TRENA COM CÁLCULO DE IMC- EMBORRACHADA. UN 350 Item Exclusivo 

45.  46621 

LANTERNA CLÍNICA LED. PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS DA PUPILA E 
EXAMES CLÍNICOS; TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CONVENIENTE 
CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA 
(PALITO); COR: PRETA. 

UN 20 Item Exclusivo 

46.  46596 

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO. RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. MADEIRA MARFIM. ESCALA DE 100 CM 
GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. 
POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL. EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA. 
GARANTIA 6 MESES. 

UN 20 Item Exclusivo 

 
 

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. Quant. TIPO DO ITEM 

47.  46649 

TABLET UNIDADE DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR COM CLOCK 
MÍNIMO DE 1,3 GHZ COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS E 2M L2 CACHE, 
DECODIFICAÇÃO POR HARDWARE NOS FORMATOS: H263, H264 E MPEG4. 
MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 1 GB (UM GIGABYTE) DE BAIXO CONSUMO 
(DDR3L1066MHZ). 
TELA: COLORIDA LCD OU OLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM 
TAMANHO MÍNIMO DE 07 E MÁXIMO DE 10.1 POLEGADAS; MULTITOQUE 
DE NO MÍNIMO 5 PONTOS. 
ARMAZENAMENTO:   INTERNO DO TIPO FLASH/EMMC; CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 16 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, POSSUIR SLOT PARA 
CARTÃO DE MEMÓRIA PARA EXPANSÃO DE 64 GB DE ARMAZENAMENTO. 
CONECTIVIDADE: WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO AO 
EQUIPAMENTO, MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G, 
BLUETOOTH VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR, SISTEMA DE GPS.INTERFACES: 
MICROFONE E ALTO-FALANTE INTEGRADOS AO GABINETE, SAÍDA PRA 
FONE DE OUVIDOS, PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0, CONEXÃO DE VÍDEO 
EXTERNO ATRAVÉS DE PORTA MICRO/MINI HDMI, CÂMERA FRONTAL E 
TRASEIRA, TECLAS PRA VOLUME, PESO MÁXIMO DA BATERIA DE 760G. 

UN 220 
Ampla 

Concorrência 
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SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 4.4 PORTUGUÊS OU VERSÃO 
SUPERIOR EM PORTUGUÊS, SUPORTE PROXY PARA REDE WI-FI. 
BATERIA: INTERNA E RECARREGÁVEL, LÍTIO-ION OU POLIMERO DE 
LÍTIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6000 MA/H. 

 

 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. Quant. TIPO DO ITEM 

48.  46629 

KIT ACADÊMICO  
TURBINA EXTRA TORQUE 505:  
SPRAY TRIPLO 
ROLAMENTO DE CERÂMICA 
ACOPLAMENTO: BORDEN 
TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO 
SISTEMA DE TROCA-BROCA: FRICTION-GRIP (FG) 
BAIXO NÍVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO 
TORQUE: 0,13 NCM 
ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM 
 
CONTRA ÂNGULO 500: 
O CONTRA-ÂNGULO POSSUI GIRO LIVRE DE 360° 
ACOPLAMENTO INTRAMATIC 
SPRAY EXTERNO 
ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL 
MINIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM 
 
MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO 500: 
ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC 
SPRAY INTERNO 
ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM 
ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO 
LIVRE DE 360° 
ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°. 

UN 25 
Ampla 

Concorrência 

 
 

MATERIAL DE COPA E COZINHA 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. Quant. TIPO DE ITEM 

49.  46576 

DISPENSADOR PARA COPOS DE ÁGUA - INOX. FABRICADO EM AÇO INOX 
DE ALTA QUALIDADE, O SUPORTE D2INOX, COM FIXAÇÃO POR APENAS 
UM PARAFUSO, E FACILITA A ORGANIZAÇÃO E ECONOMIA DE COPOS 
DESCARTÁVEIS. 

UN 30 Item Exclusivo 

50.  46577 
DISPENSER P/ DESCARTE COPOS (ÁGUA, CAFÉ E MEXEDORES) 04 TUBOS 
INOX. DIMENSÃO: (ALTURA) 0,24(LARGURA)0,24 (COMPRIMENTO) 0,52 
CUBAGEM (M³): 0,0300 PESO BRUTO (KG): 2,60. 

UN 30 Item Exclusivo 

51.  46578 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. DIMENSÕES (ALT. X 
LARG. X PROF.): 32 CM X 25CM X 13 CM. MATERIAL: PLÁSTICO 
POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO. PESO: 0,488 GRS. ABERTURA: 
SISTEMA COM CHAVE. UTILIZAÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 OU 3 
DOBRAS. 

UN 30 Item Exclusivo 

52.  46579 

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COMPACTA DE ABASTECER. 
RESERVATÓRIO DE 400 ML. ACOMPANHA FITA ADESIVA. CONSTITUÍDO 
EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO. PROCESSO DE 
PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. TECLA APERTE COM LIMITE 
DE CURSO O QUAL GARANTE EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO SABONETE COM 
CONTROLE DE QUANTIDADE. ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES 
REVESTIDAS QUE GARANTE MAIS HIGIENE EVITANDO UMIDADE E 
POEIRA. VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A 
VISIBILIDADE DO SABONETE, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. 
MEDIDAS: LARGURA: 87 MM. 

UN 30 Item Exclusivo 

 
 

5.2. No preço cotado deverá estar inclusos os custos de transporte, garantias e instalação, no que couber, e quaisquer 
outras despesas para entrega do objeto desta licitação. 

 
5.3. Os seguintes selos devem estar presentes nos objetos cuja certificação seja relevante e necessária, conforme 

especificação, no que couber: 
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5.4. Referente aos objetos de aço, todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 

estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos, no que couber.  

 
5.5. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do Fabricante e a Garantia contra 

defeitos de fabricação.  
 
5.6. No momento da entrega dos objetos supracitados deverão vir acompanhados dos documentos conforme abaixo: 
a) Manual de montagem e instalação;  
b) Certificado de Garantia e  
c) Certificado de Assistência Técnica.  
 
5.7. As cadeiras deverão estar de acordo com as normas técnicas determinadas pelos Órgãos Oficiais competentes, pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e/ou Ministério do Trabalho, tais como a Norma NR 17 e demais 
Normas aplicáveis especificamente a cada item, quando couber, ou ainda por outra entidade credenciada pelo Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), conforme disposto no Inciso VIII, do Artigo 
39 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
5.8. O material solicitado deverá ser fornecido em embalagem original, intacta, contendo todas as informações necessárias e 

obrigatórias sobre fabricação, especificações técnicas e afins, no que couber. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS/FOLDERS/PROSPECTOS 

6.1. Da justificativa da exigência de catálogos: 
 
6.1.1 Embora haja descrição detalhada dos itens constantes do objeto a ser licitado, obedecendo-se ao disposto no art. 40, 

inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a apresentação de catálogos/folders por parte das licitantes participantes do certame 
se faz necessária para que a requisitante seja resguardada acerca da qualidade do material a ser adquirido. Tal exigência 
visa, enfim, certificar de que o material proposto pelo licitante atendam de fato às especificações e exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência. 

 
6.2 Do momento da apresentação dos catálogos/folders e da sua análise: 
6.2.1 Considerando que a apresentação dos catálogos/folders diz respeito ao material da disputa, os mesmos DEVERÃO ser 

apresentados, apenas a título de conhecimento do material solicitado.   
 
6.2.2 Sendo assim a licitante deverá apresentar, os catálogos/folders que contenham especificações técnicas que caracterize 

cada equipamento, com identificação para o qual apresenta a proposta e sua respectiva marca, para certificar que o 
mesmo atenda às exigências do Termo de Referência e Edital. 

 
6.2.3 Os catálogos/folders/prospectos serão analisados por servidores designados pela Secretaria, podendo ser substituídos 

ou incluídos por outros servidores, com a finalidade de dar suporte técnico no dia do certame e analisar p material 
entregue pelas empresas licitantes. 

 
6.2.3.1 Os catálogos/folders/prospectos apresentados ficarão apensados respectivamente com as propostas apresentadas 

nos autos licitatórios, sendo utilizados pelos servidores responsáveis no momento do certame com fins de conferência da 
qualidade ofertada, e, pelos servidores responsáveis pelo recebimento dos mesmos, no momento oportuno, até que o 
material solicitado seja devidamente entregue. 

 
6.4 Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, montagem, garantias e quaisquer outras 

despesas para entrega do objeto desta licitação. 
 
7. DA FORMA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO 
7.1 A aquisição do material decorrente do Pregão será feita de acordo com a necessidade de cada Unidade de Saúde, 

mediante a emissão de solicitação de fornecimento e da nota de empenho.  
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7.2 Os estimativos relacionados neste Termo não gera qualquer tipo de obrigação à Contratante, podendo o Município 
promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo a legislação pertinente.  

 
7.3 O Órgão Solicitante reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e 

condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei nº. 
8.666/93. 

 
8. DO RECEBIMENTO, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 
8.1 Os objetos solicitados deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis nos endereços abaixo informados, de segunda a 

sexta-feira, em data e horário previamente agendado ou se for o caso, conforme convencionado pelas partes, com o 
acompanhamento dos respectivos servidores a seguir indicados, os quais ficam responsáveis pelo recebimento e 
fiscalização do objeto entregue. 

 

a) CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - Drª. SANDRA NASCIMENTO OLIVEIRA PAIVA- Avenida Bahia, Quadra 
175, Centro, Gurupi- TO; 

b) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO DE QUEIROZ NETO – Quadra APM – 05 Alameda Leste, Loteamento Parque das 
Acácias, Gurupi- TO; 

c) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY LUZ E SILVA – Quadra N EL - 19, situada na Avenida E, Loteamento Parque Nova 
Fronteira, Gurupi – TO; 

d) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSENDO BARBOSA DE ARAÚJO - Quadra 175, Rua Erlandson Leitão Brito, Centro 
Gurupi- TO, CEP: 77405-020. 

 
8.2. A Detentora/Fornecedora deverá entregar e instalar, no que couber, o objeto no local determinado pela Secretaria, no 

qual os preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, instalação, garantias e quaisquer outras 
despesas para entrega do objeto.  

 
8.2.1. Competirá à Detentora/Fornecedora fornecer todo o equipamento, mão de obra especializada para a realização do 

fornecimento, todo o ferramental, instalações provisórias, alimentação, maquinaria e aparelhamento adequado para a 
mais perfeita realização do fornecimento solicitado, bem como EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme 
normas de segurança e medicina do trabalho. 

 
8.3 O material será recebido: 
 

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

 
8.3.2 Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório realizado 
pelo servidor competente designado por esta Secretaria. 

 
8.3.3 Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria requisitante 

dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço registrado.  
 
8.4 O material fornecido deverá ser 100% novo. 
 

8.5 Não será admitida a entrega parcial ou incompleta do material, obrigando-se a Fornecedora a atender a quantidade 
solicitada pela Contratante.  

 
8.6 O material deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 

competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ANVISA etc. - atentando-se o proponente, 
principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
9. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  
9.1 O material deverá ter garantia de 12 (doze) meses ou outra superior que o fabricante ofereça a contar da data de emissão 

da nota fiscal, sendo a instalação, fornecimento das instruções de uso, e assistência técnica dentro do prazo de cobertura 
de responsabilidade da fornecedora/fabricante. 

 
9.2 A garantia inclui a assistência técnica com substituição de peças quando necessário e do(s) material(s) defeituoso(s) no 

prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Secretaria 
Municipal de Educação. Neste caso, as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão 
ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas. 

 

10. DA FORMA DE PAGAMENTO 
10.1 O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após 

o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde 
que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

 

10.2 A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na 
mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
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10.2.1 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do 
Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
10.2.2 A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente, e deverá estar acompanhada 

da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras/ nota de empenho emitida pelo respectivo Órgão Requisitante 
responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
10.3 É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
10.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
11.  DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
11.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu 

extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11.2 A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e a sua íntegra, após 

assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) 
durante sua vigência. 

 
12. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO OU DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO: 
12.1 Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os 

fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de 
nota de empenho de despesas, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93. 

 
12.1.1 Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4° do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, poderá ser dispensado o Termo de 

Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho.  
 
12.2 O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 
 
12.3 O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer  tempo 

independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, 
na forma do art. 79 da Lei 8.666/93. 

 
13. DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA ARP E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS: 
13.1  A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por representante do Órgão Solicitante, por ele 

designado, de acordo com as condições constantes na Ata de Registro de Preços, observando-se no que couber ao fiscal, as 
obrigações elencadas neste Termo de Referência, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no 
Decreto nº 7.892/2013. 

 
13.1.1 Para recebimento do objeto, fiscalização, acompanhamento da ARP fica como responsável e atesto das notas fiscais o 

Sra. Maria Seyla Olímpio Araújo, Cargo: Coordenadora II, telefone para contato: (63) 3315-0074, e-mail: 
psfgurupi2018@gmail.com. 

 
13.2 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 

Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 
 
13.3 A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Solicitante não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, 

durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 
servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
13.3.1 A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não poderá ser invocada 

para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a execução do objeto.  
 
13.4 A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e 

anotações ou registros acerca da execução do objeto. 
 
14. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos materiais registrados. 
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14.2 Cabe ao Órgão Solicitante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 
18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
14.3 A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço 

vigente, através de solicitação formal ao Órgão Solicitante, desde que acompanhado de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, 
compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 
14.4 O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual 

apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
14.5 Independentemente do que trata o item anterior o Órgão Solicitante efetuará o monitoramento dos preços praticados no 

mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo 
que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 

 
14.6 Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre 

os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço 
oficialmente tabelado por órgão competente. 

 
14.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Solicitante deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
14.8 Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.  
 
14.9 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

  
14.10 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou; 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 

2002. 
 
14.10.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão 

Solicitante, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.10.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  
 
14.10.3 A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência 

com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o 
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
14.10.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na 

imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 
15. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: 
15.1  Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que 

não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Solicitante da ARP e anuência da(s) empresa(s) 
beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras 
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas 
pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
15.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 

Preços, deverão consultar o Órgão Solicitante da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
15.3 Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Solicitante. 

 
15.4 As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência 
(Anexo I) deste Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Solicitante e Órgãos Participantes.  

 
15.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
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quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Solicitante e Órgãos Participantes, 
independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. 

  

15.6 Após a autorização do Órgão Solicitante, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  

 
15.7 Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações 

assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Solicitante. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
   
16.1 Do(S) Fornecedor(Es) Beneficiário(S) Da ARP 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de Referência, bem como, 

na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no local 
indicado pelo Órgão Solicitante, sendo observadas as exigências e informações do servidor municipal responsável, sem 
nenhum custo oneroso para esta Administração em relação ao fornecimento do objeto; 

b) Os responsáveis pela instalação do objeto deverão se apresentar sempre uniformizados, utilizando crachá de identificação 
da empresa; 

c) Os equipamentos solicitados deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis no Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde no seguinte endereço: Avenida Guaporé, nº 1796, Centro, telefone (63) 3315-0094 
entre 8h00 as 12h00 e 14h00 as 18h00 conforme a necessidade e dentro das especificações exigidas neste termo 
referencial.  

d) A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados condizentes com a boa técnica, através de 
técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e 
equipamentos apropriados, mantendo sempre o local em bom estado de conservação de forma evitar prejuízo ao Órgão 
Solicitante; 

e) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo estipulado neste Termo de Referência; 
f) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), 

entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos 
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento; 

g) Arcar com qualquer prejuízo causado ao material em decorrência de seu transporte; 
h) A substituição a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria requisitante dentro do prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço registrado.  

i) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de 
conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações deste Termo e/ou na nota de empenho. 

j) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto. 
k) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame. 
l) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido. 
m) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao Órgão 

Solicitante/Órgão Não Participante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos. 

n) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

o) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto. 
p) Comunicar ao Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar 

inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP. 
q) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo constatado, 

qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências 
cabíveis e necessárias. 

r) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material 
especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por 
parte do fornecedor. 

s) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Solicitante, 
observadas as condições nela estabelecidas. 

 
16.2 Do Órgão Solicitante da ARP:  
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 

d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 
e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
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f) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue; 

g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora; 

h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
ARP; 

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização 

contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados 

nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de 
mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as 
novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata 

de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 

o) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

p) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja 
impedimento legal para o ato; 

q) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a aquisição ou contratação observado 
o prazo de vigência da ARP; 

r) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 
material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP; 

s) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6° do art. 22 do 
Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo Órgão Não Participante, para que 
este efetive a aquisição ou a contratação. 

 
16.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso assumido, o Órgão Solicitante poderá: 
a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder 
cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
   
16.4. Do(S) Órgão(S) Não Participante(S):  
a) Consultar o Órgão Solicitante da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da 

Ata de Registro de Preços. 
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP. 
c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento dos quantitativos 

totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Solicitante. 
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Solicitante, dentro do 

prazo de vigência da ARP. 
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Solicitante. 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 

ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços. 
i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega. 
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização 

contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário. 
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja 

impedimento legal para o ato. 
 
17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
17.1. O Órgão Solicitante poderá ser aplicada as sanções adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo 

observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7° da Lei 
n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:  

 
I - Advertência nos casos de:  
 

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
 
II - Multas nos seguintes casos e percentuais:  
 

a) Por atraso injustificado na execução da ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;  
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b) Por atraso injustificado na execução do ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) 
dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou 
rescisão contratual;  

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Pregoeira: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;  

d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e) Por inexecução total ou parcial injustificada a ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;  

f) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedimento de licitar ou contratar com a Administração, a critério da Autoridade.  

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar ou contratar com a Administração:  
 

a) Por atraso injustificado na execução ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e 
um) dias: até 01 (um) ano;  

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Pregoeira: até 02 (dois) anos;  

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber a ARP, o Contrato/Autorização de Fornecimento, conforme o caso, dentro 
de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 02 (dois) anos;  

d) Por inexecução total ou parcial injustificada da ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) 
anos;  

e) Por deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação: até 02 (dois) anos;  
 
IV – Impedimento de licitar com a Administração e descredenciado no SICAF, ou no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº10.520/2002: 
 

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução da ARP/Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
V - 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 poderá ser concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  

 
17.1.1.  Para os fins do item 21.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 

8.666/93. 
 
17.2 As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o 

caso.  
 
17.3 As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 20.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a 

defesa prévia da Contratada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá 
ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  

 
17.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por meio de correspondência com aviso 
de recebimento onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que 
se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 
17.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem como a declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.  
 
17.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 20.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos 

Participantes/Órgãos Não participantes, conforme o caso. 
 
17.6 A sanção prevista no item V do item 20.1. é da competência de autoridade superior competente da Administração, 

facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela 
autoridade que a aplicou. 

 
18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: 
18.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Solicitante no que 

couber. 
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19.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
19.1. O Órgão solicitante não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante na Ata de 

Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Referência são estimativas de consumo. 
 
19.2. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão 

advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do 
fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
 

Gurupi – Tocantins, aos 02 dias do mês de julho de 2019.  
 

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovo o presente Termo de Referência; 

 
 
 
 
 

Gutierres Borges Torquato 
Secretaria Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 
Decreto nº 0392/2019 

Elke Pereira Souza 
Responsável pela elaboração do Termo de 

Referência 
SECAD Fone (63) 3311-4309 

Maria Seyla Olímpio Araújo 
Responsável pela especificação do Objeto 

Secretaria Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 

Fone: (63) 3315-0074 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

                                                                               PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
                                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                                                                                       FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 
 

Av. Pernambuco, n.1345, centro, Gurupi -TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0085.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA. 

Processo Administrativo nº 2019.006999 

 

ANEXO II 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL 
DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, 

na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio administrador/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) 
Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail:________________; 

 
Em atendimento ao disposto no edital e para efeito de participação e representação desta 

empresa na presente licitação, vem através deste Ato, CREDENCIAR o(a) Sr(a). _______________ , 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº_________ e do CPF 
nº__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 
Telefone(xx)xxxxxxx, e-mail: xxx@xxxx.com.br, a participar do procedimento licitatório; 

 
OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para formular propostas 

verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a esta 
empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, praticar 
todos os outros atos pertinentes ao presente certame licitatório, inclusive a interposição de recursos 
administrativos, bem como assinar o Instrumento Contratual a ser firmado (este último poder 
incluir a critério da licitante). 

 
Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 
representante ora nomeado (a). 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ de 2019. 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado (FORA DE ENVELOPE) em papel timbrado da empresa 
licitante. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
                                                                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                                                                                         FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. 
Processo Administrativo nº 2019.006999 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO  
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL 
DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 
____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 
DECLARA, sob as penalidades da lei, com fins de participação do referido Pregão 

Presencial e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº. 
10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos no Edital. 

 
DECLARA, ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas 

no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações 
nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem 
parte.  

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ de 2019. 

 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA. 

Processo Administrativo nº 2019.006999 
 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL 
DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, 
na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 
____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 
 

DECLARA para fins de direito e participação do referido Pregão, na qualidade de 
proponente que: 

 
Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos materiais 
caso se façam necessárias;  

 
Compromete-se a manter durante a execução da Ata de Registro de Preços e/ou 

Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 

 
Tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem 
como, ao Edital deste Pregão. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 

Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado (FORA DO ENVELOPE) em papel timbrado da empresa licitante. 
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Anexo 5 - Pregão Presencial nº 040/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA. 

Processo Administrativo nº 2019.006999 

 
ANEXO V  

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA,  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006979 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL 
DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 

Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, 
Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº 
__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 
Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 
DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial 

estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a 
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 
05.09.2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Pregão Presencial-SRP e participação do 
referido certame; 

 
DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 

(   ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 
14.12.2006. 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal 
n°123, de 14.12.2006. 

(  ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei Complementar 
Federal n°123, de 14.12.2006. 

 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 
declarada vencedora do certame.  

 
Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Cidade-Estado, _____ de _________________de 2019. 

  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado pela empresa no Credenciamento das licitantes 
(FORA DO ENVELOPE). 



Anexo 6 - Pregão Presencial nº 040/2019  

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
                                                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                                                                                       FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n.1345, centro, Gurupi -TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0085.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
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CONCORRÊNCIA. 

Processo Administrativo nº 2019.006999 

 
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL 
DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, 

na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, 

Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 

_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

DECLARA, para fins de participação do referido Pregão, conforme o disposto no inciso V, 

do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição Federal. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado (NO ENVELOPE Nº 02), em 

papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR 

 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL 
DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, 
através de seu (proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) 
Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 
DECLARA para fins de participação no referido Pregão, não existirem fatos 

supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não 
ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com 
nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Gurupi; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não 
ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 
Estadual e Municipal. 

 
Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta 

declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços a ser firmada nesta licitação e de 
contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de 
cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.  

 
DECLARA ainda que adquiriu o Edital e seus respectivos Anexos tomando conhecimento 

de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto do referido Pregão, sendo 
habilitada para o fornecimento do objeto licitado. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado (NO ENVELOPE Nº 02), em papel timbrado da empresa 
licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA. 

Processo Administrativo nº 2019.006999 

 
ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO 
EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE COPA E 
COZINHA EM GERAL. 

 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Da empresa: 
Razão Social completa: 
Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      
CNPJ Nº:  
Inscrição Estadual nº: 
Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ OPERAÇÃO________________________ 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ARP: 
Nome Completo: 
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 
Profissão:                                             
CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 
Residência e Domicilio: (completo) 
Telefone: (xx)                                       e-mail:  
  
Prezada Senhora, 
 

Apresentamos proposta para o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE COPA E 
COZINHA EM GERAL., em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 
2019.006999, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, e no Edital do Pregão 
Presencial nº 040/2019 e seus Anexos. 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no EDITAL retro 

mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele e em seus Anexos exaradas, não havendo 
qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que fazem parte desta proposta.  

 
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, 

influenciar na integral execução do objeto, bem como na elaboração desta Proposta, assumimos a total 
responsabilidade por erros ou omissões nela existentes. 

 
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir 

nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas 
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com frete e todas as demais despesas necessárias para a aquisição do objeto ora licitado; assumindo total 
responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os 
valores unitário e total. 

 

IITTEEMM CCÓÓDDIIGGOO DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO UUNNIIDD.. QQUUAANNTT.. 
Valor 

 Unitário R$  
Valor 

Total R$ 

            

            

            

 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: _________________ (________________________________________) 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias). 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente 

da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação 
da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator 
impeditivo imputável à Fornecedora. 

 
DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO RECEBIMENTO, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E DA 

FISCALIZAÇÃO DO OBJETO: De acordo com as especificações descritas nos itens 7, 8 e 13 do Termo 
de Referência (Anexo I) do Edital. 

  
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este modelo é meramente exemplificativo para a apresentação (NO ENVELOPE Nº 01) de proposta, não devendo conter na 
proposta o cabeçalho e rodapé do presente formulário. 
 
 
Observar a exigência contida no Edital e Item 6 do Termo de Referência (Anexo I) acerca da apresentação dos 

folders/catálogos/prospectos/documentos técnicos 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019-SRP  
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. 
Processo Administrativo nº 2019.006999 

 
ANEXO IX - MINUTA  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019-SRP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, 

ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

 
Aos XX dia do mês de XXXX do ano de 2019, as partes a seguir elencadas, com integral observância das normas 

pertinentes e respectivas atualizações, das condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do e seus anexos, FIRMAM 
A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) 
respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no certame do Pregão Presencial Nº 
040/2019-SRP, realizado em ______/_____/2019, conforme as cláusulas e condições conforme segue: 

 
I - ÓRGÃO GERENCIADOR 
a) O MUNICÍPIO DE GURUPI, inscrito no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, pessoa jurídica de direito público interno, por 

intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº11. 
336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, nº 1345, centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070, neste ato representada 
por seu Secretário/Gestor nomeado pelo Decreto Municipal nº 0392/2019, de 01/04/2019, Sr. Gutierres Borges 
Torquato, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do CPF n° 006.550.891-28 e do RG n° 390.518 SSP/TO, residente e 
domiciliado Av. Ceará esq. Rua 07 n° 1981 centro, CEP: 77.410-050, Gurupi- TO. Telefone: (63) 3315-0081; 

 
II - DETENTORAS/FORNECEDORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
a) RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, telefone, cidade, 

estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representado pelo [cargo] [nome do 
representante], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, 
profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 
 

III - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 040/2019-SRP, através de 

seu respectivo gestor, conforme Termo de Homologação de ___/____/2019, tudo constante no Processo Licitatório nº 
2019.006999, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual, 
pelas condições estabelecidas no Instrumento Convocatório do referido Pregão, com base no disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, Decreto Municipal nº 738 de 01.08.2017,  
Lei Complementar nº 123, de 14. 12. 2006, Lei Complementar 147, de 07. 07. 2014 e subsidiariamente, Decreto Federal nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015 e, demais normas pertinentes e 
respectivas atualizações. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

1.1. Constitui objeto desta Licitação o REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO EM GERAL, 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA EM GERAL, conforme condições 
e especificações constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I e demais Anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP,  

DA SUA VIGÊNCIA E DA SUA PUBLICIDADE 
2.1. A Ata de Registro de Preços – ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura 

contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme 
as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

 
2.2.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 

8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.  
 
2.3. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, 

facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do 
fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 
2.4. O Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) deste certame, farão parte integrante 

desta ARP, independente de transcrição. 
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2.5. Da assinatura da ARP 
2.5.1. Após a homologação do resultado do Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame será (ão) convocada(s) para 

assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
contados do recebimento da convocação. 

 

2.5.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão competente. 

 

2.5.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou havendo recusa 
em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 

 

2.5.4. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, 
conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, acompanhados de 
documento de identidade com foto. 

 

2.5.5. Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, considera-se 
firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condições aqui estabelecidas. 

 

2.6. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade 
2.6.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato. 

Sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 

2.6.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e a sua íntegra, após 
assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) 
durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S) 
3.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os fornecedores 

registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

 

3.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocará a adjudicatária para assinatura do 
contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocatório, devendo 
observar e cumprir as exigências contidas no Edital e seus anexos, ressaltando-se em especial as exigências deste capítulo. 

 

3.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 

 

3.2.2. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo 
independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, 
na forma do art. 79 da lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO RECEBIMENTO, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 
 

4.1. Da forma de aquisição do objeto 

4.1.1. A aquisição do material decorrente do Pregão será feita de acordo com a necessidade de cada Unidade de Saúde, 
mediante a emissão de solicitação de fornecimento e da nota de empenho.  

 
4.1.2 Os estimativos relacionados neste Termo não gera qualquer tipo de obrigação à Contratante, podendo o Município 

promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo a legislação pertinente.  
 
4.1.3 O Órgão Solicitante reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e 

condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei nº. 8.666/93. 
 
4.2. Do recebimento, do prazo, local de entrega e instalação 

4.2.1. Os equipamentos solicitados deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis nos endereços abaixo informados, entre 
8h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 conforme a necessidade e dentro das especificações exigidas neste termo referencial: 

 

a) CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - Drª. SANDRA NASCIMENTO OLIVEIRA PAIVA- Avenida Bahia, Quadra 
175, Centro, Gurupi- TO; 

b) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO DE QUEIROZ NETO – Quadra APM – 05 Alameda Leste, Loteamento Parque das 
Acácias, Gurupi- TO; 

c) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY LUZ E SILVA – Quadra N EL - 19, situada na Avenida E, Loteamento Parque Nova 
Fronteira, Gurupi – TO; 

d) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSENDO BARBOSA DE ARAÚJO - Quadra 175, Rua Erlandson Leitão Brito, Centro Gurupi- 
TO, CEP: 77405-020. 

 

4.3. A Detentora/Fornecedora deverá entregar e instalar, no que couber, o objeto no local determinado pela Secretaria, no qual 
os preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, instalação, garantias e quaisquer outras despesas 
para entrega do objeto.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
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4.3.1 No momento da entrega dos objetos supracitados deverão vir acompanhados dos documentos conforme abaixo: 
a) Manual de montagem e instalação;  
b) Certificado de Garantia e  
c) Certificado de Assistência Técnica.  
 
4.3.2. Competirá à Detentora/Fornecedora fornecer todo o equipamento, mão de obra especializada para a realização do 

fornecimento, todo o ferramental, instalações provisórias, alimentação, maquinaria e aparelhamento adequado para a mais 
perfeita realização do fornecimento solicitado, bem como EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme normas de 
segurança e medicina do trabalho. 

 
4.3.3 Referente aos objetos de aço, todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 

estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos, no que couber.  

 
4.4 O material será recebido: 
4.4.1 Provisoriamente: a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da proposta apresentada. 
 

4.4.2 Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da 
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório realizado 
pelo servidor competente designado por esta Secretaria. 

 
4.5.3 Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria requisitante 

dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço registrado.  
 
4.5 O material fornecido deverá ser 100% novo. 
4.6 Não será admitida a entrega parcial ou incompleta do material, obrigando-se a Fornecedora a atender a quantidade 

solicitada pela Contratante.  
 
4.7 O material deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes 

de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ANVISA etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as 
prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
4.8 Não serão aceitos medicamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado à saúde, 

respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e crime, previsto no Código Penal, a ser 
apurado na forma da Lei. 

 
4.9 Caberá à empresa licitante, apresentar as seguintes documentações e obedecer ainda os seguintes requisitos:  
I - Registro dos produtos na ANVISA; 
II - Certificado de boas práticas de fabricação - C.B.P.F; 
III - Os produtos entregues deverão estar acondicionado de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas 

pelo fabricante; 
IV - Autorização de funcionamento da empresa participante da licitação emitido pela ANVISA. 

 
4.2.9. O Fundo Municipal de Saúde designa como responsável pela fiscalização, recebimento e distribuição dos insumos, o 

servidor Kairo Jessé Dourado Cabral Coordenador Farmacêutico e de laboratório, telefone para contato (63) 3315-
0094, e-mail: almoxarifado.saudegpi@gmail.com. 

 
4.2.10. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo do Fundo Municipal de Saúde, não exclui e nem reduz a responsabilidade 

da empresa fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em 
corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou 
omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente. 

 
CLÁUSULA QUINTA  -  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DOS QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS,  DOS PREÇOS 

REGISTRADOS E DA(S) RESPECITIVA(S) FORNECEDORA(S) 
5.1. As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços, são estimativas de consumo, não obrigando o Órgão Gestor à 

execução de sua totalidade. 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

       

 
5.2. Conforme registrado em sessão pública, tendo sido exercido pelos demais licitantes o direito de registrar os preços e 

quantitativos em igual valor ao da licitante mais bem classificada, na sequência da classificação de ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, tem-se formação de cadastro de reserva em anexo, para o caso de 
exclusão do primeiro colocado da ARP, nas hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 
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CLÁUSULA SEXTA  -  DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o 
fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que 
não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

 
6.2 A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na 

mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
 
6.2.1 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do 

Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
6.2.2 A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente, e deverá estar acompanhada da(s) 

Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras/ nota de empenho emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável 
pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
6.3 É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
6.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe 

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

  
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

7.1.  As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Solicitante e 
aos Órgãos não participantes, no que couber. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
8.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos materiais registrados. 

 
8.2 Cabe ao Órgão Solicitante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 
do Decreto nº 7.892/2013.  

 
8.3 A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço 

vigente, através de solicitação formal ao Órgão Solicitante, desde que acompanhado de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, 
compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 
8.4 O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual 

apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
8.5 Independentemente do que trata o item anterior o Órgão Solicitante efetuará o monitoramento dos preços praticados no 

mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que 
o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 

 
8.6 Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os 

preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço 
oficialmente tabelado por órgão competente. 

 
8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Solicitante deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
8.8 Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.  
 
8.9 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

  
8.10 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou; 
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d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
2002. 

 
8.10.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão 

Solicitante, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.10.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  
 
8.10.3 A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com 

por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante 
aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
8.10.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na 

imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 

CLÁUSULA NONA  – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 

   
9.1 Do(S) Fornecedor(Es) Beneficiário(S) Da ARP 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de Referência, bem como, na 

proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no local indicado 
pelo Órgão Solicitante, sendo observadas as exigências e informações do servidor municipal responsável, sem nenhum 
custo oneroso para esta Administração em relação ao fornecimento do objeto; 

b) Os responsáveis pela instalação do objeto deverão se apresentar sempre uniformizados, utilizando crachá de identificação 
da empresa; 

c) Os equipamentos solicitados deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde no seguinte endereço: Avenida Guaporé, nº 1796, Centro, telefone (63) 3315-0094 entre 
8h00 as 12h00 e 14h00 as 18h00 conforme a necessidade e dentro das especificações exigidas neste termo referencial.  

d) A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados condizentes com a boa técnica, através de 
técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e 
equipamentos apropriados, mantendo sempre o local em bom estado de conservação de forma evitar prejuízo ao Órgão 
Solicitante; 

e) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo estipulado neste Termo de Referência; 
f) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, 

encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento; 

g) Arcar com qualquer prejuízo causado ao material em decorrência de seu transporte; 
h) A substituição a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria requisitante dentro do prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço registrado.  

i) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de 
conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações 
deste Termo e/ou na nota de empenho. 

j) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto. 
k) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame. 
l) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido. 
m) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao Órgão 

Solicitante/Órgão Não Participante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos. 

n) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

o) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto. 
p) Comunicar ao Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar 

inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP. 
q) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo constatado, 

qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências 
cabíveis e necessárias. 

r) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material 
especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte 
do fornecedor. 

s) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Solicitante, 
observadas as condições nela estabelecidas. 
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9.2 Do Órgão Solicitante da ARP:  
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 

d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 
e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
f) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue; 

g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora; 

h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da 
ARP; 

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização 

contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados nesta 

ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado 
para comprovação da vantajosidade da ARP; 

l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas 
condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de 

Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 

o) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

p) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja 
impedimento legal para o ato; 

q) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a aquisição ou contratação observado o 
prazo de vigência da ARP; 

r) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 
material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP; 

s) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6° do art. 22 do 
Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo Órgão Não Participante, para que 
este efetive a aquisição ou a contratação. 

 
16.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso 

assumido, o Órgão Solicitante poderá: 
 
a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação 

da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o 
compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
   
9.4. Do(S) Órgão(S) Não Participante(S):  
a) Consultar o Órgão Solicitante da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da Ata 

de Registro de Preços. 
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP. 
c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento dos quantitativos 

totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Solicitante. 
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Solicitante, dentro do 

prazo de vigência da ARP. 
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Solicitante. 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP, 

e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços. 
i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega. 
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual 

dos quantitativos solicitados à medida que for necessário. 
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja 

impedimento legal para o ato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DOS ENCARGOS 

10.1. Nos valores registrados quanto aos objetos a serem fornecidos, deverão estar incluídos nos valores ofertados na 
proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, 
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trabalhistas e previdenciárias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete, transporte e todas as demais despesas 
necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

11.1  Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Solicitante da ARP e anuência da(s) empresa(s) 
beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras 
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas 
pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
11.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 

Preços, deverão consultar o Órgão Solicitante da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
11.3 Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Solicitante. 

 
11.4 As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência 
(Anexo I) deste Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Solicitante e Órgãos Participantes.  

 
11.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Solicitante e Órgãos Participantes, 
independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. 

  
11.6 Após a autorização do Órgão Solicitante, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  
 
11.7 Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações 

assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Solicitante. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 

12.1. O Órgão Solicitante poderá ser aplicada as sanções adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo 
observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7° da Lei n° 
10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:  

 
I - Advertência nos casos de:  
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
 
II - Multas nos seguintes casos e percentuais:  
a) Por atraso injustificado na execução da ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 

0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;  
b) Por atraso injustificado na execução do ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) 

dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou 
rescisão contratual;  

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Pregoeira: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;  

d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e) Por inexecução total ou parcial injustificada a ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;  

f) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedimento de licitar ou contratar com a Administração, a critério da Autoridade.  

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar ou contratar com a Administração:  
a) Por atraso injustificado na execução ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e 

um) dias: até 01 (um) ano;  
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Pregoeira: até 02 (dois) anos;  
c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber a ARP, o Contrato/Autorização de Fornecimento, conforme o caso, dentro de 

até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 02 (dois) anos;  
d) Por inexecução total ou parcial injustificada da ARP/Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) 

anos;  
e) Por deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação: até 02 (dois) anos;  
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IV – Impedimento de licitar com a Administração e descredenciado no SICAF, ou no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução da ARP/Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
V - 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 poderá ser concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  

 
12.1.1.  Para os fins do item 21.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 

8.666/93. 
 
12.2 As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o 

caso.  
 
12.3 As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 20.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a 

defesa prévia da Contratada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá 
ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  

 
12.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por meio de correspondência com aviso de 
recebimento onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 
12.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem como a declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.  
 
12.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 20.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos 

Não participantes, conforme o caso. 
 
12.6 A sanção prevista no item V do item 20.1. é da competência de autoridade superior competente da Administração, 

facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade 
que a aplicou. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 
13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por representante do Órgão Solicitante, por ele 

designado, de acordo com as condições constantes na Ata de Registro de Preços, observando-se no que couber ao fiscal, as 
obrigações elencadas neste Termo de Referência, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no 
Decreto nº 7.892/2013. 

 
13.1.1. Para recebimento do objeto, fiscalização, acompanhamento da ARP fica como responsável e atesto das notas fiscais o 

Sra. Maria Seyla Olímpio Araújo, Cargo: Coordenadora II, telefone para contato: (63) 3315-0074, e-mail: 
psfgurupi2018@gmail.com. 

 
13.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 

Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 
 
13.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Solicitante não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, 

durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 
servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
13.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não poderá ser invocada 

para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a execução do objeto.  
 
13.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e 

anotações ou registros acerca da execução do objeto. 
   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 
14.1. O cadastro de reserva incluído nesta ARP na forma de anexo relaciona as licitantes que, em sessão, aceitaram cotar o 

objeto com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada 
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pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva na hipótese do primeiro 
colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.8.92/2013), bem 
como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas 
nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 

14.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item anterior será efetuada, na 
hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de 
fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
15.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 040/2019-SRP, a proposta da empresa 

classificada em 1º lugar deste certame e Cadastro de Reserva de Fornecedores – Anexo a esta ARP, se houver. 
 
15.2. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Reger-se-á 

pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº738 de 01 de Agosto de 2017 a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas legais.  

 
15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de 

Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.4. Justos e acordados firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que 

produza os efeitos legais. 
 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2019. 
 

 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gutierres Borges Torquato 

Órgão Gerenciador  

RAZÃO SOCIAL 
Detentora/Fornecedora 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Testemunhas: 
 
1_________________________________________________________________________________________ CPF______________________________________________
  
2_________________________________________________________________________________________ CPF_______________________________________________ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
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Anexo 10 - Pregão Presencial nº 040/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E ITENS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA. 

Processo Administrativo nº 2019.006999 

 
ANEXO X 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL 
DE COPA E COZINHA EM GERAL. 

 

Declaramos para os devidos fins, adquirimos o Edital e Anexos referentes à 
Licitação Pública acima identificada, bem como, outras informações pertinentes 
contidas no Processo Licitatório. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 
 
 

______________________, ____ de _________  de  2019. 
 
     
 
 

______________________________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante da empresa) 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 

CNPJ/CPF:  

ENDEREÇO:  

  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 
 Solicitamos que a empresa entregue deste formulário, devidamente preenchido na Sala da Comissão de Licitações ou que 

envie via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 
 A não remessa deste protocolo exime a CPL da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas acerca 

do Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação. 

 Recomendamos ainda, consultas à página eletrônica www.gurupi.to.gov.br na aba de licitações, para ciência de eventuais 
comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Processo Licitatório.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Reservado para Carimbo do CNPJ da Empresa 

mailto:cplgurupi@hotmail.com
http://www.gurupi.to.gov.br/

