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ESTADO DO TOCANTINS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
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E MEIO AMBIENTE 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI  

Processo Licitatório nº 2019.012894 

 
PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através de seu Gestor, nomeado pelo Decreto Municipal nº 

389, de 1º de abril de 2019, na competência de Órgão Gestor, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, TORNA 

PÚBLICO para o conhecimento dos interessados a realização de licitação pública, na Modalidade PREGÃO, Forma 

ELETRÔNICO, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI, na data e horário abaixo indicado, visando a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS. 

 
I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Tal licitação está autorizada conforme consta nos autos do Processo Licitatório nº 2019.012894, com o intuito de 
selecionar a(s) melhor(es) proposta(s), obedecendo às condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, por intermédio do(a) 
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Gurupi e sua Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Municipal nº 0475/2020, de 23 de 
março de 2020.  
 

Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 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, Resolução TCE/TO nº 
181 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. 
 

II - DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela 

INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as 
suas fases. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo 
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 
conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a 
etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver 
recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Órgão Gestor e propor a 
homologação. 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
SISTEMA: ABERTO E FECHADO  
ORÇAMENTO SIGILOSO 
PROCESSO No: 2019.012894 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS, conforme especificações e condições 

estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. 
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 09:00 horas do 09/07/2020. 
 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 09:00 horas do 09/07/2020. 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08horas:45min do dia  14/07/2020. 
 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas do dia  14/07/2020. 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDÇEREÇO: As propostas iniciais e documentos de habilitação serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no 
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília 

- DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.  
 
Observação: Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data definida, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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III – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL 

O Edital estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Gurupi no seguinte 
endereço: www.gurupi.to.gov.br e no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta Licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS, 

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. A descrição detalhada do objeto consta no Termo de Referência-Anexo I deste Edital, tendo as Licitantes 

interessadas em participar desta Licitação, a obrigação de que analisá-lo cuidadosamente, pois no caso de eventual 
divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerá à 
descrição do Termo de Referência para efetivação da contratação. 

 
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, e que estejam devidamente cadastradas 
junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site http:// www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

2.1.1. Somente poderão participar deste Pregão as Microempresas, Microempreendedores Individuais e Empresas de 
Pequeno Porte (ME , MEI e EPP) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que atenda às 
exigências deste edital e esteja devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site http:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

2.1.2. A participação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e subsequente 
encaminhamento de proposta de preços até a data e horário previstos neste edital, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico.  

 
2.2. Da Participação de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP  
2.2.1. Caso haja participação de licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão ser 

adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº123/2006 e alterações da Lei nº 147/2017. 
 
2.2.2. Deverão atender a todas as exigências deste Edital e estar nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte, devidamente cadastradas no Portal de Compras Públicas, site www.portaldecompraspublicas.com.br.  
 

2.3. Não poderão participar desta licitação as empresas: 
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
b) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, 
a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada a certidão emitida pelo juízo 
da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame; 
c) 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 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. 
 

2.3.1. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 
 

2.3.2. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na 
plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.  
 
 

2.3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 
 
2.3.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades 
administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.4. Das Declarações da Plataforma Eletrônica  
2.4.1. A licitante deverá assinalar/declarar em campo próprio do sistema as seguintes declarações:  
 
a) Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados:  “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e 
cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”.  
  
b) Declaração de conhecimento do Edital: “ Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem 
como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório.  
  
c) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos: “Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores”.  
  
d) Declaração de Não Emprego de Menor: “Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal”.  
  
e) Declaração de Veracidade: “Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, 
conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.”  
  
2.4.2. A falsidade das declarações de que trata o item anterior sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, em 
conformidade com § 5º do art.26 e aplicações combinado com o  art.49, inc. III do Decreto nº10.024/2019, de 20/09/2019 e 
demais legislações pertinentes. 
 
3.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital. 
 
3.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (à) pregoeiro(a) em igual forma e 

prazo descrito no item anterior. 
 
3.3. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 

Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3.4. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da 

sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores 
alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de 
mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 
3.4. 1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam 

subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 
 
3.5. A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 
 

3.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a abertura do certame, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação de propostas. 

 
3.7. Caberá ao(à) pregoeiro(a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 

anexos, além de poder requisitar subsídios formais e auxílio dos responsáveis pela elaboração desses documentos. 
 
3.8. O prazo para decisão de que trata o item anterior é de dois dia úteis, contados da data de recebimento. 
   
3.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão 

disponibilizadas por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, 
seu acompanhamento. 

 
3.10. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por 

parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1.  Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo 

Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas 
junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu 
funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

4.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página 
www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo 
e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br. 
 

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras as declarações prestadas,  suas propostas e lances.  
 

4.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao Município de Gurupi/TO 
responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato 
bloqueio de acesso. 

 

4.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) do Município de Gurupi/TO,  com apoio técnico e operacional do Portal de 
Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 
 

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO 
5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, os licitantes interessados, 

após estarem devidamente credenciados no referido sítio eletrônico, deverão encaminhar, única e exclusivamente, por 
meio do sistema eletrônico no endereço acima, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para recebimento das propostas. 
 

5.1.1. Serão consideradas inválidas as propostas e os documentos de habilitação apresentadas por quaisquer outros meios. 
 
5.2. A licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher em campo próprio do sistema eletrônico as Declarações on line, 

fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 
 

5.2.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

 
5.2.2. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 
5.2.3. As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão na forma Eletrônica, automaticamente estarão 

prestando declaração dando ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto 
no art. 4º, VII, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.  

 

5.2.4. O representante credenciado deverá observar as condições do Edital, as condições e exigências previstas e condicionantes 
do objeto do certame, manifestar em campo próprio do sistema o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, bem como, os documentos de 
habilitação até a data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório.  

 

5.3. As propostas deverão ser elaboradas com base no edital e seus anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante o 
levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta 
licitação. 
 

5.4. A licitante, ao apresentar sua proposta no sistema eletrônico, deverá preencher o campo preço unitário e/ou total, em 
moeda nacional, com apenas duas casas decimais após a vírgula, sendo desclassificada a proposta que seja apresentada de 
forma diversa.  

 
5.4.1. Na proposta deverá conter no que couber, descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, marca, modelo, 

prazo de validade ou de garantia; 
 
5.4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Proponente e, havendo divergência entre as condições 

da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 
 

5.4.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 

5.4.4. Nos preços ofertados pela licitante no cadastro de sua proposta no sistema deverão estar inclusos todos os custos 
operacionais, os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto sem ônus para a Contratante. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falelcom@portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.5. Desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o encaminhamento, os licitantes poderão rever, retirar ou 
substituir os documentos de habilitação e as propostas iniciais apresentadas. 

 
5.5.1. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo(a) Pregoeiro(a).  
 

5.5.2. A apresentação da proposta por parte da licitante significa o pleno conhecimento e sua integral concordância com o 
disposto neste edital e seus anexos. 
 

5.5.3. A proposta, os documentos de habilitação da licitante melhor classificada e eventuais documentos extras solicitados, 
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.  
 

5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital 
e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado 
o prazo de três horas contadas da solicitação do(a) pregoeiro(a) via sistema, servindo a mesma regra para envio da 
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a 
critério da Pregoeira conforme o caso.  

 

5.5.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação não haverá ordem de classificação 
das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos acerca da negociação e julgamento de proposta. 
 

5.6. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas, documentos e lances. 

 
5.7. Caberá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

 
5.7.1. As declarações exigidas neste Edital que não são disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e 

enviadas, no que couber, juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, conforme dispuser 
o Edital. 

 
5.8. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções 

previstas cabíveis deste Edital. 
 
5.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.   
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1. Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, passando (o)a pregoeira(o) 

a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Termo de 
Referência e neste instrumento convocatório. 
 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca 
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

  

6.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 

6.4. A pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO por ITEM. 
 

6.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes.  
 

6.4.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu 
julgamento definitivo conforme definido no neste Edital. 

 

6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 

6.6. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

6.7. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo o 
intervalo mínimo de diferença de valores livre, o qual incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 
ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 
6.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), 

devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 
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6.8.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 

6.9. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 

6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar.  

 

6.11. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

 
6.12. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 

6.12.1.  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

 

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 
 

6.14. Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o ICMS, taxas, impostos, fretes e outras 
despesas, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a Prefeitura Municipal de Gurupi. 

 
6.15. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, 

deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 
 

6.15.1.   Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%. 
 

6.15.2. Caso julgue necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar ao licitante melhor classificado que evidencie a exequibilidade 
de seu lance ofertado:  

a) Para comprovar a exequibilidade de sua proposta, o licitante deverá apresentar suas justificativas e documentos que 
comprovem a viabilidade e a compatibilidade do valor ofertado com os custos e despesas necessários à integral execução do 
objeto, os quais poderão ser encaminhados para análise da Área Requisitante dos produtos a fim de que possa emitir parecer 
acerca da exequibilidade;  

b) A Proposta considerada inexequível será recusada pelo(a) Pregoeiro(a), hipótese em que será convocado o próximo colocado, 
podendo negociar melhor valor para fins de aceitação.  

 
7. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
7.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio porte, será observado o 

disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 e alterações da 147/2014, conforme segue:  
 

7.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem até 5% (por 
cento) superiores à primeira classificada desde que esta também não seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

 

7.1.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, enquadrada no subitem 7.1.1., mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema 
eletrônico, situação em que passará à condição de primeira colocada;  

 
7.1.3. Não ocorrendo a adjudicação do objeto à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, 

serão convocadas as remanescentes na ordem de classificação, que se enquadrem no subitem 7.1.1., para o exercício do mesmo 
direito. 

 

7.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos no subitem 7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  

 
7.3. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.  
 
8. DO MODO DE DISPUTA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. O modo de disputa adotado para este certame é o aberto e fechado, em que as licitantes apresentarão lances públicos 

e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras de classificação inicial das propostas e as demais pertinentes 
constantes neste edital.    

 

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, improrrogáveis.  
 
8.3. Encerrado o prazo de 15 minutos previsto no item anterior o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 

lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente 
encerrada. 
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8.4. Encerrada a sessão dos lances, com o decurso do prazo de dez minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance 
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

 

8.5. Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento do prazo.  

 
8.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 8.4 e 8.5 o sistema ordenará os lances em ordem crescente de 

vantajosidade.  
 
8.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.4 e 8.5, será reiniciada a etapa fechada para que 

os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 8.6.  

 

8.8. Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o(a) 
pregoeiro(a) poderá, auxiliada pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 
disposto no item 8.7.  

 

8.9. Caso a Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar 
outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

 
8.10. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão 

pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
8.11. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no 
sítio eletrônico portaldecompraspublicas.com.br.  

 

8.12. Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, o(a) pregoeiro(a) examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  

 
9. DA NEGOCIAÇÃO  
9.1. Encerrada a etapa competitiva o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido um menor valor, bem como decidir sobre 
sua aceitação. 

 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.  
 
9.3. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos caso apresentem valores acima do 

valor estimado para negociação. 
 
9.3.1. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta melhor classificada quanto ao preço, a sua exequibilidade, compatibilidade com o 

valor máximo de contratação estimado e o cumprimento com as especificações técnicas do objeto, conforme o caso. 
 
9.4. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o(a) Pregoeiro(a), após a negociação direta, não obtiver oferta 

inferior ao preço máximo fixado, conforme consta nos autos licitatórios. 
  
10. DA PROPOSTA ATUALIZADA E O EXAME DA PROPOSTA MELHOR CLASSIFICADA 
10.1. O prazo para envio da proposta atualizada ao último lance ofertado/negociado e, se necessário, de documentos 

complementares que possam ter sido solicitados, será de três horas contadas da solicitação do(a) pregoeiro(a) no 
sistema, devendo tal prazo ser considerado em horário de expediente.   

  

10.1.1. A proposta atualizada e eventuais documentos que lhes acompanharem deverão ser anexados na plataforma eletrônica, 
não sendo aceitos mediante outro meio.  

  

10.2. A proposta atualizada deverá ser apresentada digitada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, devidamente 
datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração e 
documento de identificação com foto legível) e conter expressamente:  

a)Identificação do Pregão Eletrônico, número do Processo Licitatório; 
b)Razão Social da empresa, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição 

Estadual e Municipal (se houver);  
c) Indicação de ordem sequencial e numérica de cada item, bem como a respectiva quantidade conforme descrito no Termo de 

Referência-Anexo I deste Edital;  
d) O preço unitário e total para cada item cotado, em algarismos, e valor total da proposta em algarismos e por extenso, ambos 

em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais;  
e) A descrição/especificação completa, detalhada e individualizada dos produtos ofertados de forma a demonstrar que atendem 

as especificações mínimas constantes no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;  
f) Marca/Modelo/Fabricante, conforme o caso;  
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g) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (Noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação na plataforma 
eletrônica;  

h) Conter prazo de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;  
i) Prazo e forma de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência- Anexo I deste Edital;  
j) Forma de pagamento, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital; 
 k) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;  
l) Identificação com nome, dados pessoais, telefone para contato do responsável legal da empresa que assinará a Ata de Registro 

de Preços e o Contrato, desde de este tenha poderes para tal ato em nome da proponente. 
 
10.3. Na proposta atualizada não será admitidas expressões vagas ou imprecisas, de maneira a não ensejar dúvidas e para 

demonstrar que o objeto ofertado atende corretamente às especificações técnicas constantes no Termo de Referência –Anexo 
I deste Edital.  

  
10.4. Os itens constantes nas propostas que eventualmente não contemplem às especificações contidas no Termo de Referência-

Anexo I deste Edital serão desconsiderados.   
  
10.5. O não envio da proposta atualizada e demais documentos no prazo e forma/requisitos estipulados, ou o descumprimento 

de eventuais diligências determinadas pela Pregoeira, ou o abandono do certame acarretará na desclassificação da proposta, 
sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra a Licitante.  

  
10.6. O(a) Pregoeiro(a) examinará os documentos encaminhados com a proposta e poderá solicitar parecer técnico ou análise 

por parte dos servidores do quadro de pessoal da Contratante, bem como dos servidores responsáveis pela elaboração da 
descrição técnica do objeto, para orientar sua decisão. 

 
10.7. É facultado o(a) Pregoeiro(a) a realização de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a veracidade das informações, 

prestadas pelo licitante, constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados. 
 

10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações 
do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, erros materiais ou quaisquer falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada e, desde que não comprometam o 
interesse público e segurança da Administração.    

 
10.9. O(a) Pregoeiro(a) em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a 

conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a 
juntada de documentos inéditos, para atender à exigência deste edital, findo o prazo devidamente estabelecido. 

 

10.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
10.11. Nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente serão observados os mesmos 

procedimentos anteriores.  
 
10.12. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma.  
 
10.13. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 ou no § 2º do Art. 5º do Decreto nº 
8.538/2015, seguindo-se a disciplina estabelecida neste Edital, se for o caso. 

 
10.14. O(a) Pregoeiro(a) poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada 

inidônea, assegurada a ampla defesa. 
 
11.  DA HABILITAÇÃO 
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro 

lugar, o(a) Pregoeiro(a) 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 pela consulta consolidada 
de pessoa jurídica, emitida pelo portal do Tribunal de Contas da União no endereço eletrônico (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) em observância aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais, com 
fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro 
de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016 e a IN032017/TCETO. 

 
11.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, podendo ser feita também em nome de seu sócio 

majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 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. 
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11.1.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará o licitante, por falta de condição de participação, 
mediante comunicação via chat, com as devidas justificativas. 

 
11.1.3. Após a verificação acima, a habilitação do licitante será aferida por meio da análise dos documentos inseridos no Portal, 

os quais devem comprovar a Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, e demais Declarações, conforme dispuser este Edital.  

 
11.2. Para da Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar: 
a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário 

individual; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

 

c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, caso o 
licitante seja sucursal, filial ou agência; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 

f) Cópia autenticada do Documento de Identidade e do CPF dos sócios e/ou diretores. 
 
11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
 
11.3. Para a Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista a Licitante Deverá Apresentar: 
a) Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital; 
 
c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede 

da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
 
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida pela Caixa 

Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 
 
e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC);  
 
f) 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. 

 

11.3.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 
 

11.3.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio 
ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

 

11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a licitante deverá apresentar: 
a) Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria Certidão.  
 

a.1) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 
distribuidores. 

 

11.5- Para comprovação da qualificação técnica, os licitantes deverão apresentar: 
 

a) Registro dos produtos na ANVISA;  
b) Autorização de funcionamento da empresa participante da licitação emitido pela ANVISA. 
 
 

11.6. Das Demais Declarações 
 

a) DECLARAÇÕES CONJUTAS (modelo Anexo III): 
I. Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 
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II. Declaração de Atendimento ao Art. 5º da CF; 
III. Declaração de Atendimento Art. 93 da Lei Nº 8.213, de 24 de Julho de 1991; 
IV. Declaração de Cota de Aprendizagem; 
V. Declaração de Sustentabilidade; 
VI.  Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública; 
VII. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, Suspensão Temporária ou Inidoneidade para Licitar. 
 
11.7. Da Habilitação das Microempresa-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP 
11.7.1. As empresas qualificadas como ME / EPP na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar todos os 

documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, sob pena de 
inabilitação. 

 
11.7.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 
Edital, sendo habilitada com restrição.  

 
11.7.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora 
do certame. 

 
11.7.4. Tal prazo poderá ser prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 
11.7.5. A não regularização da documentação de Regularidade Fiscal pela licitante implicará decadência do direito à contratação 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93, sendo facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar os licitantes 
remanescentes para apresentação da proposta subsequente.  

 
11.8. Das Disposições Gerais da Habilitação 
11.8.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados concomitantemente com a proposta, conforme dispõe 

o item 5.1 deste Edital, no original, ou por meio de cópia autenticada, ou, ainda, por meio da publicação em órgão da imprensa 
oficial.  

 
11.8.2. Não serão aceitos documentos em forma divergente do exigido neste Edital, nem a apresentação de protocolos em 

substituição aos documentos solicitados. 
 
11.8.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da sede matriz, se a licitante for 

matriz, ou todos em nome e CNPJ da filial se a licitante for filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser 
fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

 
11.8.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, 

deverão ter sido expedidas em até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. 
 
11.8.5. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação, 
ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

 
11.8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 
de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
11.8.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123/2006 e no § 2º do Art. 5º do Decreto nº 8.538/2015, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
11.8.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a), examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 
edital. 

 

11.8.9. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as penalidades legais cabíveis. 
 
11.8.10. No julgamento da habilitação o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação. 

 

11.8.11. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de Certidões constitui meio legal 
de prova. 
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11.8.12. Constatado o atendimento pleno às exigências de habilitação fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 
 
11.8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) poderá, a seu critério, 

suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  
 
11.8.14. É dever da licitante atualizar previamente as certidões e documentos inseridos no Portal de Compras Públicas, para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. 
 

11.8.15. Havendo superveniência de fatos impeditivos, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob pena de aplicação das sanções 
legais cabíveis. 

 

11.8.16. As licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e 
trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação, ainda que apresente alguma restrição fiscal ou 
trabalhista.   

  
11.8.17. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 

14.12.2006, bem como o Micro Empreendedor Individual, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei 
Complementar no123/2006).  

  

11.8.18. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das empresas citadas no subitem 
anterior, lhes 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). 

  
11.8.19. A não-regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

  
11.8.20. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos subitens anteriores implicará a 

INABILITAÇÃO da licitante.   
 

12. DOS RECURSOS 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua 

intenção de recurso no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

12.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência do 
direito de recurso, estando o(a) pregoeiro(a) autorizada a adjudicar o objeto do certame à licitante vencedora e encaminhar o 
processo à autoridade competente para a homologação. 

 

12.2.  A manifestação prévia da licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão pública, será realizada, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

 

12.3. Diante da manifestação da intenção de recurso o(a) Pregoeiro(a) verificará as condições de admissibilidade do recurso, no 
entanto, não atendendo de pronto o mérito recursal. 

 

12.4. Recebida a intenção de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante deverá apresentar as razões no prazo de 03 (três) 
dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que 
começará a correr a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

12.5. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou 
conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao(à) Pregoeiro(a) ou enviadas por quaisquer outros 
meios. 

 

12.6. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas 
decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 
devidamente informado ao Gestor Demandante para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

12.7. O acolhimento de recurso(s) invalidará tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

12.8. Julgado o(s) recurso(s), a decisão constará exclusivamente no sistema eletrônico, no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

12.9. O recurso não terá efeito suspensivo, exceto quanto à habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas.  
 

12.10. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados 
legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

 

12.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
 



 Edital - Pregão Eletrônico  nº 003/2020 

 

 

 

 

 
 

 

                 BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio                                              12 
Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336.  

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

E MEIO AMBIENTE 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora, com posterior 

homologação do resultado pelo Ordenador da despesa. 
 

13.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará os autos ao Ordenador da despesa 
para adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e homologação do procedimento licitatório, eletronicamente. 

 

13.3. Finalizada a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 

 
14. DA CONTRATAÇÃO  
14.1. 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 da 
Lei nº 8.666/93.  

 

14.1.1.  Alternativamente à convocação para comparecer perante a Demandante para a assinatura do Contrato ou 
aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado/retirado pelo mesmo prazo, a contar da data de seu recebimento. 

 

14.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Contratada e  
aceite pela Administração. 

 

14.2.  É facultado à Contratante quando a convocada deixar de firmar no prazo estabelecido no Art. 64 da lei 8.666/93 assinar o 
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 em conformidade com o Ato Convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666/93. 

 

14.3. A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
estabelecidas neste edital. 

 

14.4. Por ocasião da assinatura do contrato, poderá ser exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
14.5. Decorridos o prazo de validade de sua proposta, sem convocação para a contratação, fica a licitante liberada dos 

compromissos assumidos. 
 

14.6. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante 
vencedora. 

 

14.7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 
 

15.  DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE 
ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

 
15.1. Da forma de aquisição do objeto 
15.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato 

devidamente firmado entre as partes.  
 

15.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto 
15.2.1 O prazo de entrega do objeto deverá ser de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de recebimento da Nota de 

Empenho. 
15.2.2. A entrega deverá ser efetuada de forma técnica juntamente com a montagem do objeto, devendo a empresa oferecer 

treinamento e todas as informações necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos com a indicação da assistência 
técnica em um raio de até 300 km. 

15.2.3. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes 
de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, 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). 

 

15.2.4. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e 

da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por 
responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado; 

b. 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 consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo 
servidor competente designado pela Contratante. 
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15.2.5. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as 
especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital. 

 

15.2.6. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com 
defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para 
que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.  

 

15.2.7. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá: 
 

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
16. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
16.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a 

Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado na Secretaria municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio ambiente, com sede na, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do 
loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336, de segunda a sexta, em horário 
comercial, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, ou em outro local indicado pelo órgão gesto conforme solicitado. Sendo 
verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações 
específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração. 

 
17. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto 
17.1. Fica designada a responsável pela fiscalização do Contrato a Sra. Dilma Francisco Lopes Danta, Assessor Técnico 

Superior, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, telefone para contato (63) 3301-
4336, e-mail: dilmalopesgpi1@gmail.com, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou 
por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.2. Como servidor responsável pelo acompanhamento técnico, fica designado o servidor Alex Fernando Almeida – Professor – 
UFT (Universidade Federal do Tocantins), telefone para contato: (63) 99251-7498, e e-mail: alexfernando@uft.edu.br. 

 
18. Da Garantia e Assistência Técnica  
18.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, 
sem ônus adicionais para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 
 

18.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado 
por uso indevido. 
 

18.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, 
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos 
apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo 
possuidor ou detentor do bem. 
 

18.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia; 
 
18.5.  Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais 

discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.  
 

18.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:  

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no 

item 18.1;  

b)Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do 

Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;  
 

18.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 18.1, prevalecerá a garantia do 

fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos. 

 

19. DA FORMA DE PAGAMENTO  
19.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos as notas 

fiscais apresentadas  e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão 
da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada. 

  

19.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica 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. 

 
19.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo 

Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato 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. 

mailto:alexfernando@uft.edu.br
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19.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar 
acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável 
pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
19.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro 

habilitado na licitação. 
 
19.3. 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. 

 
19.4. 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. 

 

20. DA DOTAÇÃO E DO RECURSO 
20.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Termo correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União 

e no Orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, de Gurupi – TO: 
 

Ação: EQUI.P/ESTRUT.LABORAT.AREA AGROINDUSTR 
Dotação: 23.2303.20.605.2041.1268 
Elemento: 339030 e 449052 
Fonte de Recurso: 2070 
 
21. DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
21.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do 

objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2020, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de 
acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93. 

  

21.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item. 
 

21.3. Fica designada a responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a Sra. Dilma 
Francisco Lopes Danta, cargo: Assessor Técnico Superior, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente, telefone para contato (63) 3301-4336, e-mail: dilmalopesgpi1@gmail.com, para o acompanhamento e 
fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da 
Lei nº 8.666/93. E como responsável pelo acompanhamento técnico, fica designado o Sr. Alex Fernando Almeida – 
Professor – UFT (Universidade Federal do Tocantins), telefone para contato: (63) 99251-7498, e e-mail: 
alexfernando@uft.edu.br. 

 

21.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e prepostos. 

 

21.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela 
Contratada sem ônus para a Contratante. 

 

21.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 

22.DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
22.1. As obrigações das Partes do Contrato, além das constantes na Lei nº 8.666/93, estão elencadas e deverão ser observadas 
conforme elencadas no item 10  do Termo de Referência - Anexo I e na Cláusula Nona da Minuta do Contrato-Anexo IV do 
Edital. 
 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões), 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, devendo ser observado o disposto no item 11  do Termo de 
Referência – Anexo I o qual integra este Edital. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. Este Pregão poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice 

manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os Princípios da Ampla Defesa e Contraditório. 

 

24.1.1. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, sem que disto decorra 
qualquer direito às licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93.  . 

 

24.1.2. A nulidade do processo licitatório induzirá a dos atos decorrentes.. 
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24.2. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 

24.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e sujeitar-se-á a 
sanções previstas neste edital.  

 

24.4. É facultado o (a) pregoeiro(a)  ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, com vistas ao saneamento 
documental, promover diligências, e havendo a necessidade de suspender a sessão pública para tal, a mesma somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência. 

 

24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e 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 do Município de Gurupi/TO. 

 

24.6. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de 
sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública do pregão. 

 

24.7. A critério do(a) Pregoeiro(a), o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser 
prorrogado pelo tempo que imprescindivelmente se julgar necessário. 

 

24.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 

 

24.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 
documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

24.9.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo(a) Pregoeiro(a), no endereço eletrônico mencionado 
neste Edital ou através do telefone (63) 3301-4367. 

 

24.10.  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por Conveniência do Administrativa, sem 
prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

 

24.11.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na 
página www.gurupi.to.gov.br. 

 

24.12.  O inteiro teor do processo licitatório  está disponível para vista aos interessados, na Diretoria de Licitações, sito no Centro 
Administrativo da Prefeitura, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Bloco “H”, parte do 
loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi/TO, CEP: 77.410-970, telefone: (063) 3301-4308, de segunda à sexta-feira, das 
08:00hrs às 12:00hrs e das 14:00hrs às 18:00hrs. 

 

24.13. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não entregar os produtos adjudicados, 
o(a) pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.   

 

24.14. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. O(a) pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original 
de qualquer documento, sempre que julgar necessário.  

  

24.15. O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.  
  

24.16.  Respeitados os prazos legais e os direitos das licitantes, a pregoeira, a qualquer tempo, antes da abertura das propostas, 
poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no 
sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura 
das propostas.  

 

24.17. O foro da cidade de Gurupi/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para 
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 

 
25. DOS ANEXOS 
25.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO III 
ANEXO IV 

-
- 

Declarações Conjuntas; 
Minuta de Contrato 

 

Gurupi/TO, aos 25 dias do mês de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

 

DOMINGOS TAVARES DE SOUSA 
Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

Decreto nº 0389/2019 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI  

Processo Licitatório nº 2019.012894 
 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
 
 

1. DEMANDANTE  
Demandante: Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente 
Responsável: Domingos Tavares de Sousa 
Telefone: (63) 3301-4336 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  
2.1. O InovaGurupi é um plano estratégico que visa o desenvolvimento educativo e tecnológico pela implantação de um 

Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendimento. A implantação dos Laboratórios Vocacionais, 
como uma estratégica do Programa InovaGurupi, é uma atividade que pode ser caracterizada de interesse mútuo 
entre a Prefeitura Municipal e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pois considera as diretrizes 
estabelecidas na portaria n° 1.052/2013 e na Portaria n° 168/2015.   
 

2.2. Os laboratórios Vocacionais serão implantados nas 03 (três) instituições de Ensino Superior do Município de 
Gurupi, IFTO (Instituto Federal de Educação) UFT, (Universidade Federal do Tocantins) UNIRG (Centro Universitário 
Unirg), a estruturação de Laboratórios na Área de Agroindustrialização serão destinados a viabilizar infraestrutura 
pública aos agricultores, comunidades rurais e suas associações, destinando-se a apoiar ações que permitam o 
aumento da produção, produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e sua comercialização.  
 

2.3 Atualmente, todas as análises dos produtos de origem animal e vegetal de Gurupi e região são analisadas em outros 
estados, o que acarretam perda de receitas e um imenso lapso temporal para que o produto seja inserido no mercado, 
além do grande custo econômico. 
 

2.4. A parceria entre o Munícipio e as três instituições de ensino, adveio do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 
002/2017, celebrado aos 02 (dois) dias do mês de outubro do ano de 2017, por meio do contrato de repasse nº 
824884/2015/mapa/caixa, que visa o estabelecimento de relações mútuas e o desenvolvimento de atividades de 
interesse comum entre as instituições acima citadas objetivando a cooperação para estruturação, desenvolvimento e 
operacionalização do projeto InovaGurupi. Os partícipes subministrarão os recursos humanos, materiais, observando, 
quando necessário, o competente procedimento licitatório ou normatizações específicas. 
 

2.5. Diante disto, a Prefeitura Municipal de Gurupi, por meio da capacitação de recursos via MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), objetiva equipar, certificar e creditar Laboratórios, cujo principal proposito é 
atender as demandas dos produtores nas áreas vegetais animal, ademais, essa implantação também irá fortalecer as 
instituições públicas, que a partir dai estarão aptas a realizarem pesquisas, que ensejara efeitos positivos na 
produtividade e qualidade dos produtos agropecuários e comercialização.  

 

2.6. Levando em consideração que o objeto por si só, possui característica simples e suficiente para atender os 
requisitos do solicitante, não houve necessidade do estudo preliminar. 
 

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A licitação para a aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
3.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/93 e a Lei 

Federal nº 10.520/2002. 
 

3.3. O procedimento licitatório a ser adotado, será regido pelo Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, e 
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar 
n° 123/2006 de 14/12/2006. 

 

3.4. 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, 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, e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  observadas as alterações e atualizações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais. 
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4. DO OBJETO 
4.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE 

LABORATÓRIOS. 
 
4.1.2. Os equipamentos serão destinados à estruturação de laboratórios na área de agroindustrialização do programa 

INOVAGURUPI – Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável. 
 

5. DO DETALHAMENTO DO OBJETO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA  
 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD 

1.  48193 

Agitador magnético com aquecimento Especificações iguais ou superiores. 
Velocidade de agitação magnética: 100 a 1500 rpm. Volume de solução: mínimo de 10 
ml e máximo abaixo de 3 litros. Display: temperatura e RPM. Temperatura de 
aquecimento: mínima (25ºC) e máxima de pelo menos 50ºC. Calibração automática ou 
por soluções padrões já inclusa. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 
meses. 

UNID 01 

2.  48189 

Analisador de atividade de água (aw) Princípio da medida: ponto de orvalho. 
Especificação técnica: Leitura rápida da aw em 5 minutos ou menos. Alterna 
facilmente entre os sensores capacitativo e ponto de orvalho. Sensor Capacitivo. Faixa 
de leitura: 0,00 a 1,000 aw. Exatidão: ±0,005 – 0,15 aw. Resolução: 0,001 aw. Sensor 
Ponto de Orvalho. Faixa de leitura: 0,0300 a 1,000 aw. Exatidão: ±0,0030 aw. 
Resolução: 0,0001 aw. Faixa de condicionamento de temperatura da amostra: 0 a 60° 
C. Exatidão da temperatura da amostra: ±0,2° C. Resolução da temperatura da 
amostra: 0,01° C. Devem Acompanham 50 cápsulas para amostra, soluções padrões e 
kit de limpeza. Capacidade da cápsula da amostra: 15 ml cheia – utilizar 7,5ml para 
leituras. Ambiente operacional: 5 a 50° C; 20 a 80% umidade relativa não condensada. 
Dimensões: 26,7 x 17,8 x 12,7cm. Material do revestimento da carcaça: Lustran 433 
(ABS) com inibidor de chamas. Comunicação de dados: Portas USB e RS232A Serial, 
9600 a 115200 baud. Potência: 220 VAC, 50/60HZ.  Garantia: 1 ano para defeitos de 
fabricação de peças. Verificação com solução padrão de análise. Reprodutibilidade: 
diferentes usuários, diferentes locais, o mesmo resultado. Facilidade de uso: realiza 
medidas precisas com o mínimo de treinamento. Segurança: oferece controle 
administrativo sobre calibração e dados da amostra. Manual de operação: em 
Português. Garantia de 12 meses e assistência técnica. 

UNID 01 

3.  48174 

Analisador de leite (com certificado de calibração) Fazer análises de gordura, 
extrato seco desengordurado, densidade, proteína, lactose, sólidos, água adicionada, 
ponto de congelamento, temperatura, pH e condutividade. Medir 11 variáveis e 
possuir impressora acoplada para emissão do relatório logo após a análise. 
Parâmetros de Medidas: Gordura de 0,0 a 20% e precisão ±0,08%; Extrato Seco 
Desengordurado 3% a 15% e precisão ±0,1%; Densidade de 1000 a 1160 kg/m3 e 
precisão ±0,3kg/m3; Proteína de 2% a 7% e precisão ±0,1%; Lactose de 0,01% a 6% e 
precisão ±0,1%; Água adicionada de 0% a 70% e precisão ±3%; Temperatura da 
amostra de 1 a 40 oC e precisão ±1%; Ponto de congelamento de -0,3 a -0,7 oC e 
precisão ±0,005%; Sólidos de 0,4% a 1,5% e precisão ±0,05%; Condutividade de 2 a 
10 [mS/cm] e precisão ±0,1%; pH de 0 a 14 e precisão ±0,05%. Volume de amostra: 
25 mL; Unidade de operação 10 a 90% UR. Alimentação 12VDC. Impressora integrada.  
manual em português; 1 cabo USB; 1 adaptador AC/DC (fonte de alimentação), 1 
adaptador veicular 12V; 1 sache de solução alcalina para limpeza (DAILY); 1 sache de 
solução ácida para limpeza; 1 CD (software); 3 cubetas plásticas; 1 eletrodo de pH; 1 
suporte para eletrodo; Software compatível com Windows 7 ou superior. Bomba 
Peristáltica p/ limpeza automática, Braço Móvel p/ Entrada de Leite para Análises. 
Voltagem: 220 V. Garantia e assistência técnica de 1 ano. 

UNID 01 

4.  48177 

Autoclave vertical 75 litros Autoclave vertical capacidade de 75 L, com pedal, 
câmara de esterilização em aço inox; gabinete chapa de aço com tratamento anti-
corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; tampa em bronze fundido, 
internamente estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em 
silicone; válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso 
regulável; 2 cestos internos em aço inox, pressão de trabalho: regulável de 1,0 a 1,5 
kgf/cm²; temperatura máxima de trabalho: 127 ºC; manômetro com escala de pressão 
(0 a 3,0 kgf/cm²) e temperatura (100 a 143 ºC); resistência tubular de imersão 
blindada com tubo de cobre cromado; painel com chave seletora de calor (min, med e 
max), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso; manípulos em baquelite 
isolante ao calor para fechamento da tampa; registro de esfera para drenagem e 
limpeza da câmara de esterilização; alimentação: 220 volts, potência: 4000 watts. 
Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica no Brasil. Equipamento para 
credenciamento de laboratório. 

UNID 02 

5.  48186 

Balança analítica 4 casas decimais precisão de 0,0001 g (0,1 mg) Especificações 
iguais ou superiores. Balança analítica eletrônica, capacidade máxima de 220 g, 
precisão de 0,0001 g (0,1 mg); Unidades de medida: G, mg, ug; Display digital; 
Alimentação e funcionamento 220V, com capela analítica contendo portas de vidro 

UNID 03 
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deslisantes, com fundo em aço inoxidável. Deve acompanhar 01 fonte de alimentação, 
cabo e plug para ligar na tomada, 01 manual de instruções e garantia de mínima de 12 
meses. Acompanha certificado de calibração RBC. 

6.  48217 

Balança Determinadora De Umidade Capacidade Max: 90g, Leitura: 0.001g - 
0.01/0.1% (selecionável), Repetitividade: 0.18% (2g) - 0.05% (5g) - 0.02% (10g), 
Elemento de Aquecimento Lâmpada de Halogênio, Consumo: 400W, Faixa de 
temperatura: 40 a 200°C ( incrementos de 1°C), Display LCD retroiluminado. 
Tamanho do prato 95mm de diâmetro. Temporizador digital. Porta USB. Impressora. 
Cabo USB. Manual de instruções. Garantia de 12 meses. Certificado de calibração.  

UNID 01 

7.  48184 
Balança semi-analítica (com certificado de calibração) Especificações iguais ou 
superiores. Capacidade máxima: 3.500 g. Precisão: 0,01 g. Alimentação: 220 V. 
Certificado de Calibração RBC. Manual de instruções. Garantia de 12 meses. 

UNID 04 

8.  48219 

Banho Dubnoff Orbital Utilizado para análises de fibra alimentar e/ou agitação 
orbital dentro de um banho-maria, podendo acomodar vários formatos de recipientes. 
Características Técnicas: Temperatura Ambiente +7°C até 100°C; Controlador de 
temperatura Digital microprocessado e certificado de calibração RBC; Sensor PT-100; 
Precisão de controle ±0,1ºC; Uniformidade ±0,3ºC; Rotação 30 a 130 RPM (±10 RPM); 
Controle de rotação Analógico com display digital; Movimento Horário através de 
mancais auto-lubrificantes de Nylon e rolamentos oscilantes; Plataforma - 12 
erlenmeyer de 125 ml; Segurança Resistência blindada em aço inox; Bandeja e Cuba 
em aço inox; Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura 
eletrostática; Potência 1400 Watts; Tensão 220 Volts; 02 Fusíveis extras; - Manual de 
Instruções com Termo de Garantia de 12 meses. 

UNID 01 

9.  48194 

Banho Maria Especificações iguais ou superiores. Temperatura ajustável de forma 
digital ou analógica. Cuba em inox. Gabinete metálico e anticorrosivo. Temperatura 
máxima de pelo menos 80º C. Cuba com volume nominal de 8 a 12 litros. Tensão: 
bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 01 

10.  48185 

Bureta digital contínua de 0 a 50 ml (com certificado de calibração) 
Especificações iguais ou superiores. Bureta Digital com capacidade 50 ml, precisão 
±0,2; Com sistema de duplo pistão permitindo titulação até 999 ml; Ajuste de leitura 
através de teclado; Tubo telescópico para dispersão de líquido com regulagem de 
altura e comprimento; Controle manual e preciso da velocidade de titulação; Válvula 
de recirculação evitando desperdício de produto; Rosca adaptável em frascos de 
diferentes medidas; Tubo de sucção regulável para adaptação em frascos de diversas 
alturas; Alimentação por micro baterias de fácil substituição. Acompanha adaptadores 
de frasco. Garantia de 12 meses. 

UNID 05 

11.  48195 

Centrífuga de bancada refrigerada e microprocessada Especificações iguais ou 
superiores. Centrífuga de bancada microprocessada e refrigerada. Câmara interna em 
aço inoxidável. Programação para RPM e força g. Rotores: de ângulo fixo para mais de 
16 tubo de 50 mL. Velocidade de rotor alngular de 15.200 RPM. Sistema de frenagem 
lento ou regulável. Alarme sonoro quando detectado desbalanceamento. Nível de 
ruído abaixo de 60 dB. Adaptável para tubos de 1,5/2,0 ml, 15 ml e microplacas. 
Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 02 

12.  48175 

Centrífuga para butirômetro Centrífuga para butirômetros em inox, capacidade 
máxima: 8 a 12 butirômetros; própria para determinar o teor de gordura do leite pelo 
método gerber; suporte dos butirômetros em ângulo variável; estrutura interna e 
externa em aço inoxidável; câmara de centrifugação segura contra quebra e respingos 
para o operador; completa com alarme sonoro; capacidade máxima: 8 butirômetros; 
velocidade nominal: ±1.100 r.p.m; temporizador: 0 a 5 minutos; freio: elétrico (parada 
total); rede elétrica: 220 volts 60. Garantia mínima de 12 meses com assistência 
técnica. 

UNID 01 

13.  48188 

Contador de Células Somáticas (com certificado de calibração) Equipamento 
destinado a detectar célula somática nas amostras de leite, baseado em contagens de 
imagens fluorescentes com tempo de análises menores que 1 minuto. Faixa de 
operação de 10.000 a 10.000.000 Cel/ml Acionamento das funções em sistema Touch 
Screen. Garantia mínima de 01 ano. Manual de instruções. 

UNID 01 

14.  48179 

Contador de colônias digital Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível 
que registra em um contador digital os pulsos originados a partir da caneta contadora 
(display: tipo led de 3 dígitos). Capacidade de contagem: até 999 colônias de 
bactérias, fungos ou leveduras; a contagem feita com uma caneta contadora tipo 
pressão; área de contagem com o fundo quadriculado e com controle de iluminação; 
área de trabalho para placas de Petri de 50 a 120 mm de diâmetro ou superior. 
Iluminação com lâmpada fluorescente inferior e superior; acionamento das lâmpadas; 
lupa de aumento de 3x; braço articulável (haste) para melhor posicionamento da 
lupa; sinal sonoro; função de zerar ou reiniciar o contador; função de voltar à 
contagem. Manual de instruções. Garantia de 12 meses. 

UNID 03 

15.  48176 

Crioscópio para leite (com certificado de calibração) Crioscópio analisador 
congelamento leite - Faixa de uso: índice de crioscopiade -0,621¨ H a 0,422¨ H (23% 
de água, aproxi.); Tempo médio de análise aproximadamente 2,5 minutos; 
Temperatura ambiente para operação de 0 a 45 oC; volume de amostra por análise 2,5 

UNID 01 
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ml; resolução 1M¨H ou 0,2% de água. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses 
com assistência técnica. 

16.  48220 
Cronômetro digital para laboratório Especificações iguais ou superiores. 
Cronômetro digital comtimer e alarme. 

UNID 04 

17.  48183 

Equipamento de osmose reversa para laboratório Especificações iguais ou 
superiores. Composto de Bomba Pressurizadora, Filtro de Carvão Ativado, Membrana 
de Osmose Reversa, Deionizador e Filtro Microbiológico 0,01 micra em cápsula de 
saída com membrana de ultrafiltração com corte molecular 50.000 Daltons, 
posicionada no ponto de coleta. Condutivímetro digital. Ajuste padrão: 1,3 μS/cm; 
Ajuste Temperatura às exigências da farmacopeia americana (USP). Especificação 
Técnica - Condutividade da água servida: < 1,0 μS/cm a 25ºC (RDC 33, 214 e USP 30).- 
Vazão de serviço: >10 L/h - Alimentação: 220 V - Atende a norma ASTM TipoII, 
Farmacopeia Brasileira e Farmacopeia Americana - Instalação em parede ou bancada. 
- Acompanha: manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. 

UNID 04 

18.  48196 

Espectrofotômetro para microplacas (Leitor de microplacas de ELISA) 
Especificações iguais ou superiores. Aparelho exclusivo para leitura de microplacas de 
96 poços com fundo chato. Faixa dinâmica de 0 a 4,0 DO. Acurácia de comprimento de 
onda: mais ou menos 1.0. Mais de quatro filtros com espectro de 405 a 630, Precisão 
de linearidade: ± 1 % ± 0,01 DO, de 0.0 a 2,0 DO. Repetibilidade: ± 1 % ± 0,005 DO, de 
0,0 a 2,0 DO. Porta USB para conexão da leitora com o computador. Tensão: bivolt ou 
220v. Garantia de pelo menos 12 meses. 

UNID 02 

19.  48187 

Estufa incubadora tipo BOD (com certificado de calibração) Especificações iguais 
ou superiores. Com ou sem fotoperíodo. Temperatura ajustável de 25 a 60ºC com 
precisão de 0,5ºC, display de temperatura e comandos; alarme de temperaturas 
elevadas; circulação de ar por gravidade; com duas ou mais prateleiras. Volume: entre 
250 e 370 litros. Tensão: bivolt ou 220 v. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 02 

20.  48197 

Fluxo laminar (unidirecional) Especificações iguais ou superiores. Fluxo vertical de 
fluxo com velocidade média de 0,45 m/s +/- 0,05.  Janela frontal em vidro temperado. 
Deve proteger a área interna de contaminação. Não é necessário proteger o operador. 
Medidas internas: comprimento (minimo 90 cm e máximo 130 cm), altura (mínimo 
55 cm) e profundidade (mínimo 50 cm e máximo 100 cm). Deve conter lâmpada 
fluorescente (30W) e UV, e tomada interna na área de trabalho. Tensão: bivolt ou 
220v. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 01 

21.  48182 

Geladeira Expositor Vertical 414 litros Com porta de vidro temperado duplo de 
baixa emissividade, termostato com temperaturas de +1° a + 7°C. Porta com 
fechamento automático, iluminação fluorescente e prateleira com três níveis 
reguláveis. 220 volts. Garantia de 1 ano. 

UNID 05 

22.  48178 

Homogeneizador de amostras tipo stomacher Homogeneizador de amostras 
totalmente isenta de contaminação, usando-se sacos plasticos esterilizados. 
Capacidade: semelhante a 375 gramas de amostra e 3750 mL de diluente. Estrutura: 
caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; 
tampa em acrílico fume; Sistema de Homogeneização: simuladores de movimento 
reciprocante, com duas pás; containers para duas bolsas plásticas descartáveis para 
40 a 400 mL/bolsa; variador eletrônico de velocidade de 50 a 350 bpm ou superior, 
com inversor de frequência microprocessado com leitura digital. Temporizador: timer 
eletrônico digital para programação de tempo de 9 segundos a 9999 horas. Energia: 
sistema de proteção; cabo de energia com aterramento, dupla isolação com tomada e 
plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136; 220 volts, 60 hz. Acessórios: 100 
saquetas esterilizadas com capacidade 400 ml. de amostra. suporte para 13 saquetas, 
em chapa de aço inox AISI 304, com travessas e grampos de fixação. Com certificado 
de calibração rastreável a RBC e INMETRO. Garantia de 12 meses com assistência 
técnica. 

UNID 01 

23.  48192 

Incubadora Shaker de bancada Refrigerada (Especificações iguais ou superiores) 
A temperatura do interior da câmara dever ser regulada através de um sistema de ar 
forçado com uma elevada homogeneização, para resultar uma grande eficácia para o 
cultivo bacteriológico em laboratórios de microbiologia, análises de alimentos, 
controle de qualidade. O equipamento deve ser fabricado em gabinete compacto 
metálico em aço SAE 1020 e com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática 
texturizada a pó. Tampa que permite a visualização das amostras do exterior do 
equipamento, sem a necessidade de abrir a tampa. Agitação orbital (shaker) com 
controle eletrônico e motor de indução livre de manutenção, para longos períodos de 
uso. Plataforma de agitação com presilhas para frasos de 100 mL. Devem ser dotadas 
de triplo sistema de proteção: a) Contra sobreaquecimento; b) Contra movimentos 
anormais da plataforma de agitação; c) Dispositivo de desligamento e parada 
automática de agitação com a abertura da porta. Faixa de Temperatura: 4ºC a 50ºC; 
Estabilidade da Temperatura: ±0,1ºC; Precisão: 0,5ºC; Faixa de Velocidade: 40 a 300 
rpm ou superior; Faixa de Temporização: 0-999 horas; Resistência: Tubular blindada 
em inox, potência de 500W; Sistema de Refrigeração: Compressor de 1/6Hp selado 

UNID 02 
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livre de CFC; Alimentação: 220-240 V / 50-60 Hz. Garantia de 12 meses com 
assistência técnica. 

24.  48198 

Lavador automático de microplacas Especificações iguais ou superiores. Lavador 
automático de microplacas de 96 poços com fundo chato; manifolds de 8 e 12 
cavidades; modos de agitação, aspiração e dispersão ajustáveis. Tensão: bivolt ou 
220v. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 02 

25.  48200 

Micropipeta monocanal com volume variável Especificações iguais ou superiores. 
Volume: 100 a 1000 microlitros. Para volume de 1000 uL a Inexatidão é de +ou- 
0,60% e a Imprecisão menor ou igual a 0,20%. Para volume de 500 uL a Inexatidão é 
de +ou- 0,80% e a Imprecisão menor ou igual a 0,30%. Para volume de 100 uL a 
Inexatidão é de +ou- 1,00% e a Imprecisão menor ou igual a 0,60% Pistão de aço 
inoxidável ou de PVDF. Sistema de bloqueio de volumes que assegura que não haja 
alteração durante os ciclos de pipetagem. Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 
12 meses. 

UNID 06 

26.  48202 

Micropipeta monocanal com volume variável Especificações iguais ou superiores. 
Volume: 0,5 a 10 microlitros. Para volume de 10 uL a Inexatidão é de +ou- 1,00% e a 
Imprecisão menor ou igual a 0,80%. Para volume de 5 uL a Inexatidão é de +ou- 
1,50% e a Imprecisão menor ou igual a 0,80%. Para volume de 1uL a Inexatidão é de 
+ou- 3,50% e a Imprecisão menor ou igual a 3,00%. Pistão de aço inoxidável. 
Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses. 

UNID 02 

27.  48208 

Micropipeta monocanal com volume variável Especificações iguais ou superiores. 
Volume: 10 a 100 microlitros. Para volume de 100 uL a Inexatidão é de +ou- 0,80% e a 
Imprecisão menor ou igual a 0,20%. Para volume de 50 uL a Inexatidão é de +ou- 
1,20% e a Imprecisão menor ou igual a 0,40%. Para volume de 10 uL a Inexatidão é de 
+ou- 3,00% e a Imprecisão menor ou igual a 1,00%. Pistão de aço inoxidável ou de 
PVDF. Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses. 

UNID 03 

28.  48209 

Micropipeta monocanal com volume variável Especificações iguais ou superiores. 
Volume: 0.1 a 2 microlitros. Para volume de 2 uL a Inexatidão é de +ou- 2,50% e a 
Imprecisão menor ou igual a 2,00%. Para volume de 1uL a Inexatidão é de +ou- 
0,040% e a Imprecisão menor ou igual a 3,50%. Para volume de 0,2uL a Inexatidão é 
de +ou- 12,00% e a Imprecisão menor ou igual a 10,00%. Pistão de aço inoxidável ou 
de PVDF. Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses. 

UNID 01 

29.  48210 

Micropipeta monocanal com volume variável Especificações iguais ou superiores. 
Volume: 20 a 200 microlitros. Para volume de 200 uL a Inexatidão é de +ou- 0,60% e a 
Imprecisão menor ou igual a 0,20%. Para volume de 100 uL a Inexatidão é de +ou- 
1,00% e a Imprecisão menor ou igual a 0,40%.  Para volume de 20 uL a Inexatidão é 
de +ou- 1,80% e a Imprecisão menor ou igual a 0,70%. Pistão de aço inoxidável ou de 
PVDF. Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses. 

UNID 06 

30.  48201 

Micropipeta multicanal com volume variável Especificações iguais ou superiores. 
Volume variável de 20 a 200 microlitros. 12 canais. Para volume de 200 microlitros a 
inexatidão é de mais ou menos 1,1% e a imprecisão igual ou menor de 0,3%. Para o 
volume de 20 microlitros a inexatidão é de mais ou menos 2,8% e a imprecisão é igual 
ou menor de 1,4%. Visor de volume de três dígitos. Resistente à luz UV. Garantia de 
pelo menos 12 meses. 

UNID 03 

31.  48212 
Micropipetas monocanal variável (1000 a 10000 ml) Especificações iguais ou 
superiores. Intervalo de uso: 1.000 a 10.000 ul. Pistão de aço inoxidável ou de PVDF. 
Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses. 

UNID 04 

32.  48211 
Micropipetas monocanal variável (1000 a 5000 ul) Especificações iguais ou 
superiores. Intervalo de uso: 1.000 a 5.000 ul. Pistão de aço inoxidável ou de PVDF. 
Resistente à luz UV. Garantia de pelo menos 12 meses. 

UNID 04 

33.  48213 

Microscópio binocular Especificações iguais ou superiores. Inclinação de 30º ou 45º 
graus. Distância interpupilar ajustável. Charriot com controle axial XY. Condensador 
ABBE NA 1.25. Sistema Óptico: Infinito planacromático de alto contaste. Objetivas de 
4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil e imersão. Tensão: bivolt ou 220v.  Garantia 
mínima de 12 meses. 

UNID 03 

34.  48214 

Microscópio trinocular Especificações iguais ou superiores. Inclinação de 30º ou 45º 
graus. Distância interpupilar ajustável. Iluminação por LED 3W. Charriot com controle 
axial XY. Condensador ABBE NA 1.25. Sistema Óptico: Infinito planacromático de alto 
contaste. Objetivas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil e imersão. Tensão: bivolt ou 
220v.  Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 02 

35.  48199 

Minicentrífuga (ou minicentrífuga) de bancada Especificações iguais ou 
superiores. Microprocessada. Capacidade do rotor: acima de 8 × 1,5/2,0 mL 
recipientes. Velocidade máxima superior a 3.000 RPM. Visor digital com marcação de 
pelo menos tempo e velocidade. Câmara de rotor metálica. O rotor já deve estar 
incluso. Tensão: bivolt ou 220v. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 01 

36.  48218 Moinho De Solo Caixa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura UNID 01 
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eletrostatica em epóxi. Caixa de moagem em aço inóx AISI 304. Funil de entrada de 
solo com 400 mm. de largura e aba traseira em 45 graus, capacidade para 1000 
gramas de solo,  socador com cabo. Rotor de martelos móveis em aco inox. Coletor de 
amostra e tela malha 2 x 2 mm em aço inóx, COM BICA DE SAIDA COM 35 MM. DE 
DIAMETRO EXTERNO. Motor de 1 CV monofásico. Cabo de energia trifilar com 
aterramento, NBR 14136. 220 volts, 60 hz. 

37.  48221 

Moinho multi-uso de bancada Especificações iguais ou superiores. Moinho 
universal para moagem a seco de substâncias duras; câmara com jaqueta para 
refrigeração para no mínimo 350 mL, opera por corte e impacto, com câmara 
removível de fácil limpeza; equipamento em aço inox; velocidade mínima 25.000 rpm, 
voltagem 220V; Proteção conforme DIN EN 60529. 

UNID 01 

38.  48215 

Pipetador automático ou motorizado Especificações iguais ou superiores. Material 
resistente à UV; velocidade de aspiração e dispensação ajustável; cone, filtro e 
adaptador de silicone, removíveis e autoclaváveis; compatível com a maioria das 
marcas de pipetas sorológicas disponíveis no mercado; Voltagem: Output: 1 – 100 mL 
167g 0,2µm hidrofóbico 100-240V, 50-60Hz, 0.2A 5V - 1.0A. Deve acompanhar 
carregador bivolt. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 01 

39.  48181 

REFRATOMETRO AUTOMATICO DIGITAL DE BANCADA (índice refrativo e Brix) 
Especificações iguais ou superiores. Índice Refrativo: entre 1,300 a 1,700 nD; Faixa de 
utilização: 0,0- 95,0% Brix; Precisão do índice refrativo: no máximo  0,0002 nD; 
Precisão do Brix: no máximo 0,1%; Faixa da indicação de temperatura: 0 a 50ºC. 
Leitura: Digital. Alimentação: 220 V 50-60Hz. Acompanha manual de instrução. 
Garantia de 1 ano. Certificado de calibração RBC. 

UNID 01 

40.  48180 

Refratômetro Digital Portátil e Bancada e demais características mínimas (com 
certificado de calibração) Faixa de medição: 0.0 a 32.0 %BRIX resolução 0.1, %BRIX 
precisão 0.1 % BRIX. Alimentação: bateria de 9V. Garantia de 12 meses com 
assistência técnica. 

UNID 01 

41.  48190 

Termômetro Digital para Máxima e Mínima Medição precisa da temperatura 
externa e interna, assim como suas máximas e mínimas, visor em cristal líquido, 
função°C/F°, botão liga desliga, à prova de água, cabo de aproximadamente 2,30m, - 
Escala interna: -20°C a +70°C; - Escala externa: -50°C a +70°C; - Resolução: 0,1°C; - 
Precisão: ±1°C; Garantia 12 meses. 

UNID 12 

42.  48216 

Vórtex Especificações iguais ou superiores. Agitação orbital contínua ou ajustável até 
2800 RPM; plataforma superior confeccionada em borracha preta redonda, com 
diâmetro que permita o uso de microtubos de 1,5/2,0mL a tubos Falcon de 50 mL; 
base em aço com pés de borracha; estrutura externa com revestimento (epóxi). 
Tensão: bivolt com chave seletora ou 220V. Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 02 

 
6. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL 

DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO E DA 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

 
6.1. Da Forma de Aquisição do Objeto 
6.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante 

contrato devidamente firmado entre as partes.  
 

6.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto 
6.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de recebimento da Nota de 

Empenho. 
 

6.2.2. A entrega deverá ser efetuada de forma técnica juntamente com a montagem do objeto, devendo a empresa 
oferecer treinamento e todas as informações necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos com a 
indicação da assistência técnica em um raio de até 300 km. 

 
6.2.3. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 

competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, 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). 

 
6.2.4. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo: 

 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes 

do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada 
conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota 
Fiscal é assinado; 

b. 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 consecutivos após o recebimento 
provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante. 
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6.2.5. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as 
especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital. 
 

6.2.6. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, 
com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a 
Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.  

 
6.2.7. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá: 

 
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o 

especificado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

 
6.3. Do Local de Entrega do Objeto 
6.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando 

a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado na Secretaria municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio ambiente, com sede na, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, 
parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336, de segunda a 
sexta, em horário comercial, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, ou em outro local indicado pelo órgão gesto 
conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e 
Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração. 
 

6.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto 
6.4.1. Fica designada a responsável pela fiscalização do Contrato a Sra. Dilma Francisco Lopes Danta, Assessor 

Técnico Superior, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, telefone para 
contato (63) 3301-4336, e-mail: dilmalopesgpi1@gmail.com, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e 
recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 
6.4.2. Como servidor responsável pelo acompanhamento técnico, fica designado o servidor Alex Fernando Almeida – 

Professor – UFT (Universidade Federal do Tocantins), telefone para contato: (63) 99251-7498, e e-mail: 
alexfernando@uft.edu.br. 

 
6.5. Da Garantia e Assistência Técnica 
6.5.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da 

nota fiscal, sem ônus adicionais para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 
 

6.5.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado 
defeito provocado por uso indevido. 
 

6.5.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste 
prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja 
apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito 
decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem. 

 
6.5.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia; 

 

6.5.5.  Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de 

eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto. 
 

6.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:  
a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao 
solicitado no item 6.5.1;  
 
b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de 
Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na 
cláusula anterior;  

 

6.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 6.5.1, prevalecerá a garantia do 
fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros 
documentos. 

 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO  
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos as 

notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, 
após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada. 
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7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica 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. 

 
7.2.1. 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 do Contrato 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. 

 
7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá 

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

 
7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo 

cadastro habilitado na licitação. 
 

7.3. 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. 
 

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora 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. 

 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS  
8.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Termo correrá à conta dos recursos específicos consignados 

pela União e no Orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, de Gurupi 
– TO: 

Ação: EQUI.P/ESTRUT.LABORAT.AREA AGROINDUSTR 
Dotação: 23.2303.20.605.2041.1268 
Elemento: 339030 e 449052 
Fonte de Recurso: 2070 
 
9. DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
9.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega 

definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2020, salvo por necessidade e/ou Conveniência 
Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item. 
 

9.3. Fica designada a responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a Sra. 
Dilma Francisco Lopes Danta, cargo: Assessor Técnico Superior, lotada na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, telefone para contato (63) 3301-4336, e-mail: 
dilmalopesgpi1@gmail.com, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por 
quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. E como responsável pelo 
acompanhamento técnico, fica designado o Sr. Alex Fernando Almeida – Professor – UFT (Universidade Federal do 
Tocantins), telefone para contato: (63) 99251-7498, e e-mail: alexfernando@uft.edu.br. 

 

9.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

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

Contratada sem ônus para a Contratante. 
 

9.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Contratada: 
a) Entregar os itens no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de compras e nota de             

empenho; 
b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, 

encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento; 
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c) Trocar/substituir/complementar pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, os bens caso venham a ser recusados no 
ato de recebimento;  

d) Prestar assistência técnica no prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 
e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência; 
f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações; 
g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia 

autorização; 
h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal 
responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do 
objeto; 

i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia 
do Produto; 

j)  Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação 
ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades 
legais a que estiver sujeita; 
k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer 

anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
 

10.2.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da Contratante: 
a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das 

respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias; 
b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e 

condições estabelecidas no contrato; 
c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas; 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações. 
e) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução do contrato, ficando a 

mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou 
defeitos. 

f) Fiscalizar e acompanhar a aquisição do objeto; 
g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas; 
h)  Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 
i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1.  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 no Edital e sujeitando-se as sanções 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: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o 

descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá 
ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em 

prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em 
lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 

(trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por 
cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;  

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 
15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão 
unilateral;  

c) Por inexecução total injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;  
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 

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

não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta. 
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III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:  

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 
10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser 
fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
 

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de 
cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o 
disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 
a) Após convocado, não celebrar o contrato 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 a execução do 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 o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 
 

11.1.1. Para os fins do item 11.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 

11.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se 
for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
 

11.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 11.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, 
facultada a defesa prévia do Licitante 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.  
 

11.3.1. 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, por meio de correspondência com aviso 
de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente 
publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação 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. 

 
11.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e 

ao contraditório. 
 

11.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 11.1 são da competência da Contratante. 
 

11.6. A sanção prevista no item V do item 11.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, 
facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 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. 

 
 

 

               
Joyce Brito Ribeiro 

Coordenação de Contratos e Termos de Referência 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

SECAD Fone (63) 3301-4309 
 

Dilma Francisco Lopes Danta 

    Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente 

Responsável pela especificação do Objeto 
Fone (63) 3301-4336 

 
 

 

 
Aprovo o presente Termo de Referência, 
 
 

 

 
DOMINGOS TAVARES DE SOUSA 

Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 
Decreto nº 0389/2019 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

E MEIO AMBIENTE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI  

Processo Licitatório nº 2019.012894 
 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA/ATUALIZADA 

 
À (ao) 
Pregoeira (o) da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.012894  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS. 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: 
Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      
CNPJ Nº:  
Inscrição Estadual nº: 
Telefone: (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 Domicílio: (completo) 
Telefone: (xx)                                       e-mail:  
  
 
Prezado (a) Senhor (a), 
  

Apresentamos Proposta para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE 

LABORATÓRIOS, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 2019.012894, 

no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020 e seus Anexos. 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do 

referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância 
nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.  

 
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 com frete e 
todas as demais despesas necessárias para o fornecimento 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. 

 

Item Descrição do Produto Unid Qtd. 
Marca/Modelo/ 

Fabricante 
Valor 

 Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: ________________________________ (_____________________________________________________) 
  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________________________ 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da 

Fornecedora, obedecido os atestos as notas fiscais realizadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-
Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator 
impeditivo imputável à Fornecedora. 

 
DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO 

LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO 
OBJETO E DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO: De acordo com as especificações descritas 
nos itens 6, do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 

 
A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 
 
1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira 

independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima 
especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 
acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação; 

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
Prefeitura Municipal de Gurupi antes da abertura oficial das propostas; e  

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 

 
 
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 
 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________de 2020. 

 
 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 

 
 

Obs.: Este modelo é meramente exemplificativo para a apresentação de Proposta de Preços, não devendo 
constar na mesma o cabeçalho e rodapé do Município. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI  

Processo Licitatório nº 2019.012894 
ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÕES CONJUNTAS 

 

Ao (à) 
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.012894  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS. 
  

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_________________. 
 

 I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

DECLARA 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. 

 
DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação 

para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em 
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante. 
 

II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 5º DA CF 
 

DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado. 
 

III - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 
 

DECLARA que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 
IV - DECLARAÇÃO DE COTA DE APREDIZAGEM 

 
DECLARA que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 
 

V - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
 

DECLARA que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, 
respeitando as normas de proteção do meio ambiente.  
 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos 
competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral 
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ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.  

 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do Registro no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma 
das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA.  
 

VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Pregão Eletrônico 
nº 002/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de 
conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da 
empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU 
FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Gurupi/TO, nos termos do 
Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18. 

  
DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer 

CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA 
FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 
1.818/2007. 
 

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

 
DECLARA que 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 do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de 
cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.  
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 
 
 
Cidade-Estado, _____ de _________________de _____________. 
 
 
 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
 

 
Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa. 
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Processo Licitatório nº 2019.012894 
 

ANEXO IV  
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XXX/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.012894 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE GURUPI POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO 
AMBIENTE E A EMPRESA _______________________________.  
 

 
a) CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, por intermédio do SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ nº 17.718.507/0001-88, com sede 
na BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo 
Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, neste ato representada por seu Secretário nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 0389 de 1º.04.2019, Sr. Domingos Tavares de Sousa, brasileiro, casado, comerciante, portador 
do CPF n° 323.169.841-34 e no RG n° 2006015, Alameda Madrid, S-8, Lote 22, Jardim Sevilha, Gurupi/TO, CEP: 
77.410-901, Telefone (63) 9 8449-0940. 

 
b) CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº __________________, e Inscrição 

Estadual nº _______________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxxx-xxxx, 
e-mail: _____________________________, neste  ato  representada  pelo Sr.  [Nome  Do  Representante  Legal], 
portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e domiciliado à 
(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP, Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail: 
_____________________________; 

 
Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 003/2020, na forma do Decreto nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019,  Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 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, 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, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de 
Ratificação do seu Gestor, conforme Termo de Homologação emitido em ______/______/2020, tudo constante no Processo 
Licitatório nº 2019.012894, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
  
2.1. Do Objeto Geral do Pregão  
2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico nº 003/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE 
LABORATÓRIOS, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de 
Referência (Anexo I) do Edital. 
 
2.2. Do Objeto deste Contrato 
2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, conforme condições, 
quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 003/2020, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE: 
 

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto 
 

Item Código Descrição Unid. Quant. 
Valor  

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 
OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO 

OBJETO. 
 

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto 
3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante 
contrato devidamente firmado entre as partes. 
   
3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto 
3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de recebimento da Nota de 
Empenho. 

 
3.2.2. A entrega deverá ser efetuada de forma técnica juntamente com a montagem do objeto, devendo a empresa oferecer 
treinamento e todas as informações necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos com a indicação da assistência 
técnica em um raio de até 300 km. 

   
3.2.3. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes 
de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, 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). 
 

3.2.4. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo: 
 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes 
do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada 
conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota 
Fiscal é assinado; 

b. 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 consecutivos após o recebimento provisório 
realizado pelo servidor competente designado pela Contratante. 

 

3.2.5. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as 
especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital. 

 

3.2.6. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com 
defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que 
a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.  
 

3.2.7. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá: 
 

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o 
especificado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
 

3.3. Do Local de Entrega do Objeto 
3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a 
Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado na Secretaria municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio ambiente, com sede na, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do 
loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4336, de segunda a sexta, em horário 
comercial, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, ou em outro local indicado pelo órgão gesto conforme solicitado. Sendo 
verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas 
referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração. 
 
3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto 
3.4.1. Fica designada a responsável pela fiscalização do Contrato a Sra. Dilma Francisco Lopes Danta, Assessor Técnico 
Superior, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, telefone para contato (63) 3301-
4336, e-mail: dilmalopesgpi1@gmail.com, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou 
por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 
3.4.2. Como servidor responsável pelo acompanhamento técnico, fica designado o servidor Alex Fernando Almeida – 
Professor – UFT (Universidade Federal do Tocantins), telefone para contato: (63) 99251-7498, e e-mail: 
alexfernando@uft.edu.br. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, 
sem ônus adicionais para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.  
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4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado 
por uso indevido. 
 

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, 
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos 
apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso 
pelo possuidor ou detentor do bem. 
 

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia; 
 

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais 
discrepâncias observadas na utilização correta do objeto. 
 

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:  
a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no 
item 4.1;  
b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do 
Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;  

 

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do 
fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela 
União e no Orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, de Gurupi – TO: 
 

Ação: EQUI.P/ESTRUT.LABORAT.AREA AGROINDUSTR 
Dotação: 23.2303.20.605.2041.1268 
Elemento: 339030 e 449052 
Fonte de Recurso: 2070 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  
6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de R$ __________ ( __________________________________). 

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada 
após fase de lances e/ou  negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.  

6.3. No preço acordado estão inclusas todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (fretes), 
garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais 
despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas 
fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da 
Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada. 
 

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica 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. 
 

7.2.1. 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 do Contrato 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. 
 

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar 
acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo 
pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 
 

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro 
habilitado na licitação. 
 

7.3. 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. 
 

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora 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 OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
 

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do 
objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2020, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de 
acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93. 
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8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item. 
 

8.3. Fica designada a responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a Sra. Dilma 
Francisco Lopes Danta, cargo: Assessor Técnico Superior, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente, telefone para contato (63) 3301-4336, e-mail: dilmalopesgpi1@gmail.com, para o acompanhamento e 
fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei 
nº 8.666/93. 
 

8.3.1. E como responsável pelo acompanhamento técnico, fica designado o Sr. Alex Fernando Almeida – Professor – UFT 
(Universidade Federal do Tocantins), telefone para contato: (63) 99251-7498, e e-mail: alexfernando@uft.edu.br. 
 

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e prepostos. 
 

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela 
Contratada sem ônus para a Contratante. 
 
 

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

 
9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
a) Entregar os itens no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de compras e nota de  empenho; 
b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, encargos 

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

c) Trocar/substituir/complementar pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, os bens caso venham a ser recusados no ato de 
recebimento;  

d) Prestar assistência técnica no prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 
e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam 

ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência; 
f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações; 
g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização; 
h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por 
acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto; 

i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do 
Produto; 

j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão 
dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver 
sujeita; 

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

l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 

 

9.2.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE: 
a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas 

faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições 

estabelecidas no contrato; 

c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas; 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações. 

e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a 

substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos. 

f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto; 

g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas; 

h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
10.1.  À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, 
devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções 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: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o 
descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser 
aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo 
financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua 
aplicação se dará nos seguintes casos: 
 

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total contratado;  
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze 
por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  
c) Por inexecução total injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;  
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% 
(quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 
e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito 
pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta. 
 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:  
A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado 
por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida. 
 

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de 
cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto 
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 
a) Após convocado, não celebrar o contrato 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 a execução do 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 o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 
 

10.1.1. Para os fins do item 10.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 
8.666/93. 
 

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o 
caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
 

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a 
defesa prévia do Licitante 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.  
 
 

10.3.1. 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, por meio de correspondência com aviso de 
recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário 
Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação 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. 
 

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao 
contraditório. 
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10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1 são da competência da Contratante. 
 

10.6. A sanção prevista no item V do item 10.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, 
facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 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 PRIMEIRA -  DOS TRIBUTOS 
11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas 
decorrentes deste Contrato. 
 

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela 
Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes, 
mediante motivação formalizada e justificada, no que couber, obedecendo ao disposto nos artigos 57 e 65 da Lei nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
13.1.  Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução 
total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 
13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia 
(quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da 
desmobilização. 

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, 
recebendo a Contratada o valor dos serviços executados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento 
Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual. 
 

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 
 

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, 
Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020 e Processo Licitatório nº 2019.012894. 
 

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha 
servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
independentemente de transcrição. 
 

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 

 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2020. 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE  
DOMINGOS TAVARES DE SOUSA 

Contratante 

RAZÃO SOCIAL 
Contratada 

 

 
 
 
Testemunhas: 
 
1_______________________________________________________________________________________________ CPF____________________________________________ 
 
2_______________________________________________________________________________________________ CPF____________________________________________ 


