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EDITAL 
RETIFICADO 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 123/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

EQUIPARADA NA FORMA DA LEI 
 
Objeto: Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de Equipamentos/Materiais 
Permanentes, oriundos da Proposta FNS/MS do Governo Federal nº 11.421.097000/1160-08, em 
atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
 
Data da Entrega dos Envelopes: 02/12/2020. 
Local da Entrega dos Envelopes: Rua Dom Pedro I, nº 352 - Centro, Augustinópolis/TO. 
Horário: 09h00min. 
TIPO: Menor Preço Por Item 
 
Regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Lei Complementar nº 147, de 7 de 
Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores 
alterações. 
 

PREÂMBULO 
 
A Pregoeira Oficial do Município de Augustinópolis/TO torna público para conhecimento de todos 
os interessados que às 09h00min do dia 02 de dezembro de 2020, na sede da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, localizada à Rua Dom Pedro I, nº 352 – 
Centro, Augustinópolis/TO, em sessão pública dará início aos procedimentos de recebimento e 
abertura de envelopes concernente às propostas de preços, formalização de lances verbais e 
documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020, 
objetivando o Registro dos Preços dos produtos relacionados no Anexo I, mediante as 
condições estabelecidas no presente Edital. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 
pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentar 
para participar do certame que será realizado no Departamento de Licitação, sito a Rua Dom 
Pedro I, nº 352 – Centro, Augustinópolis/TO, iniciando-se às 09h00min do dia 02 de dezembro 
de 2020 e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio.  
 
Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, o processo 
será suspenso e a pregoeira emitirá comunicado, informando a nova data para o recebimento das 
propostas e/ou recebimento dos lances.  
 
No dia, hora e local designados para sessão pública, será realizado:  
 
a. Credenciamento dos interessados;  
b. Recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;  
c. Recebimento dos Envelopes 1 e 2 contendo propostas de preços e documentação de 
habilitação dos licitantes;  
d. Análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais;  
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e. Realização da etapa de apresentação de lances verbais;  
f. Avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado a(s) 
melhor(es) proposta(s);  
g. Recebimento de eventual(is) recurso(s); e  
h. Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso.  
 
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
 
1. DO OBJETO  
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte ou equiparada na forma da lei, para o Registro de Preços para a eventual e futura aquisição 
de Equipamentos/Materiais Permanentes, oriundos da Proposta FNS/MS do Governo Federal nº 
11.421.097000/1160-08, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO, 
todos constantes do Anexo I, observada as especificações e quantidades ali estabelecidas.  
1.2. São partes integrantes desse edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital 
estivessem, exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo:  
a) Anexo I – Termo de referência/Especificação do objeto;  

b) Anexo II – Modelo de Declaração de fatos impeditivos, com modelo para Micro Empresa – ME 
e, Empresa de Pequeno Porte - EPP;  

c) Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição;  

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

e) Anexo V- Modelo de Declaração de Idoneidade; 
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega funcionário público; 
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 
h) Anexo VIII - Declaração de conhecimento das obrigações; 
i) Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
j) Anexo X – Minuta da Proposta; 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação:  
2.1.1. Poderão participar da presente licitação empresas regularmente estabelecidas, cujo ramo 
de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos 
constitutivos e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e seus Anexos. 
2.1.2. Empresas enquadradas no regime de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte 
– EPP nos termos do Art. 6º c/c Art. 9º, do Decreto nº 8.538, de 6 de Outubro de 2015, 
respeitadas as regras indicadas no artigo 43, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 2º do 
mesmo artigo, da Lei Complementar nº 123/2006.  
2.1.3 - Empresas que não se credenciarem como Microempresas e ou Empresas de Pequeno 
Porte não serão credenciados a participar do presente processo licitatório exceto quando não for 
alcançado o número mínimo de participantes conforme disposto no artigo 49 da Lei Complementar 
123/2006, que preceitua o seguinte:  
 

“Art. 49”. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 
Complementar quando:  
II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório”;  

 
2.1.3.1 Para se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas, o incentivo à inovação tecnológica e o tratamento 
diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade Competente poderá, justificadamente, dar 
prioridade de contratação às MPE que sejam sediadas local ou regionalmente (nessa ordem de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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prioridade), e que possuam propostas até 10% (dez por cento) superiores em relação ao melhor 
preço válido.  
 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.  

 
§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a 
prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 
2.1.3.2 - Entende-se como empresa sediada no local, aquela que possua registro na cidade de 
Augustinópolis/TO. 
2.1.3.3 Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro em uma 
das cidades que integram a região do Bico do Papagaio.  
2.1.4. Como condição de participação, em atendimento ao art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 
empresa deverá declarar, conforme modelo Anexo, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação. Tal declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02, após a fase de 
credenciamento, ou ser feita verbalmente, com registro em Ata.  
2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 
enquadre em uma ou mais das situações a seguir:  
a) estejam constituídas sob a forma de consórcio;  
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de 
Augustinópolis/TO.  
c) sejam, por qualquer motivo, declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com órgãos 
públicos (Federal, Estadual e Municipal) de acordo com o previsto no inciso IV do artigo 87 da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações e que não tenham a idoneidade restabelecida; 
d) estejam em regime de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução 
ou liquidação;  
e) tenham em seu quadro empregado menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregado com idade superior a 14 (quatorze) anos efetuando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;  
f) empresas distintas por meio de um único representante;  
g) nos casos de Microempresas ou EPPs, aquelas que se encontrem em uma das situações 
previstas no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº. 123/06;  
h) empresas distintas que possuam sócios em comum.  
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga;  
c) declaração de inexistência de fatos impeditivos de acordo com modelo estabelecido no Anexo 
II deste Edital.  
3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  
3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
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3.4. Se da análise dos documentos citados acima ficar caracterizado que o ramo de atividade da 
proponente é incompatível com o objeto da licitação, ficará esta impossibilitada de credenciar-se 
para participar do certame, vez que viola a exigência do item 2.1.1 deste edital. 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS/TO. 
COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO/PREGOEIRA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 
 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS/TO 
COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO/PREGOEIRA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 
 
4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário municipal desta 
Prefeitura apto para tanto.  
 
5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou impressa por meio 
eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em 01 (uma) via, em envelope fechado, com 
preços em algarismos arábicos e por extenso, datada e assinada pelo representante legal da 
licitante, e deverá conter:  
5.1.1. O licitante deverá disponibilizar a sua proposta também em planilha do Microsoft 
Excel, em textos editáveis, gravado em dispositivo Pen-driver, para dar celeridade ao 
registro dos preços ora ofertados. 
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) 
e nome da pessoa indicada para contatos;  
b) deverão estar inclusos todos os custos necessários ao cumprimento do objeto da presente 
licitação, todas as despesas com a prestação dos serviços licitados, dos encargos e obrigações 
tributárias, sociais, trabalhistas e previdenciárias incidentes, impostos e taxas, não sendo 
admitidos quaisquer outros adicionais após a abertura dos envelopes;  
5.2. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação. Na falta da indicação deste prazo será considerado como 
prazo de validade 60 dias;  
5.3. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão 
os primeiros.  
5.4. Em nenhuma hipótese a licitante poderá requerer alteração da proposta apresentada, seja 
com relação a preços, pagamento ou qualquer condição que importe na modificação dos termos 
originais, ressalvada aquelas destinadas a sanar erros formais, alterações essas que serão 
avaliadas pela autoridade competente do município.  
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5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, 
forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a:  
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial;  
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir.  
e) Certidão Simplificada e Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações:  
1. A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) 
e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;  
2. A participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante na 
composição societária em sociedades, e;  
3. A Existência da empresa licitante e ou participação societária(s) registrada(s) na Junta 
Comercial em nome da licitante proponente. 
Observação: Ambas as certidões emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. 
6.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 6.1 não precisarão constar 
do Envelope "Documentos de Habilitação", pois os mesmos deverão ser apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
 
6.2. REGULARIDADE FISCAL E DE CONTROLE 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ);  
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 
de outubro de 2014; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do 
licitante; 
e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
a) Certidão negativa de falência ou concordata e ainda recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
b) Apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já 
exigível e apresentado na forma da Lei. Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. Não sendo a licitante obrigada a publicar suas Demonstrações Contábeis, deverá 
apresentar documento que suporte essa desobrigação. Estes documentos deverão conter as 
assinaturas dos sócios, do contador responsável, com os respectivos termos de abertura e 



 

 

RUA DOM PEDRO I, 352, CENTRO, 63 3456-1232, CEP: 77.960-000 – CNPJ: 00.237.206/0001-30 –AUGUSTINÓPOLIS - TO 

encerramento, registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro, comprovando a boa 
situação financeira da empresa. 
c) Caso a sociedade seja constituída no exercício em curso deverá apresentar balanço de 
abertura (caso não tenha movimentações) e balanço intermediário (com movimentações), com 
assinatura do sócio-gerente e do contador responsável, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial ou Cartório de Registro. 
6.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
a) Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 
8.666/93), conforme modelo constante do Anexo III deste Edital; 
b) Alvará de Licença para Funcionamento; 
 
6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.5.1. Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, certificando que a empresa executou ou está executando satisfatoriamente atividades 
pertinentes e compatíveis com as características, quantidades e prazos similares ao objeto deste 
certame. O atestado deverá conter a identificação do signatário em papel timbrado do declarante 
e com firma reconhecida, devendo o(s) atestado(s) estar acompanhado do original ou cópia 
autenticada do respectivo contrato firmado e notas fiscais emitidas. 
6.5.2. No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, o atestado deverá conter 
a identificação do signatário em papel timbrado da empresa privada declarante e com firma 
reconhecida, devendo o(s) atestado(s) estar acompanhado do original ou cópia autenticada do 
respectivo contrato firmado.  
6.5.3. A licitante deverá apresentar pelo menos 02 (dois) atestados, podendo ser a soma de um 
ente público mais um ente privado, ou dois públicos ou dois privados.  
 
6.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
6.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
6.5.2. A comprovação de Regularidade Fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste 
certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006. 
6.5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar os 
documentos elencados no item 6 (DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO), deste Edital, mesmo que apresentem alguma restrição; 
 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014); 
 
b) a não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do 
artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato ou revogar a licitação. 
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7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeira, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação.  
7.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
c) com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços do mercado), tornando-
se como parâmetro à “estimativa de valor”, efetuado pelo Setor de Compras do Município.  
7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 
7.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
7.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:  
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superior àquela;  
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes.  
7.7. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
7.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances.  
7.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço.  
7.8.1. Os lances apresentados para os itens com igual objeto e descrição, serão 
considerados lances para os itens das demais planilhas, ou seja, o valor unitário será 
automaticamente apresentado para os itens de mesma descrição.  
7.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances.  
7.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado.  
7.11. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  
7.12. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito.  
7.12.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante.  
7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação do respectivo proponente. 
7.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante:  
a) substituição e apresentação de documentos, ou  
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  



 

 

RUA DOM PEDRO I, 352, CENTRO, 63 3456-1232, CEP: 77.960-000 – CNPJ: 00.237.206/0001-30 –AUGUSTINÓPOLIS - TO 

7.15. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  
7.16. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
7.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame.  
7.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 
Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora.  
7.19. No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos relacionados com salários, 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os demais 
impostos, taxas, fretes e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de 
gestão do contrato a ser assinado, além dos materiais consumíveis e a depreciação dos 
equipamentos e bens duráveis.  
7.20. Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as 
respectivas habilitações, observadas as disposições retro. As habilitadas serão incluídas na ata de 
registro de preços, observada a ordem de classificação, a que alude o subitem 7.10 supra.  
7.21. Constatado o atendimento às exigências do edital (especificação e documentação), o(s) 
proponente(s), será(ão) declarado(s) vencedor(es) e o objeto será adjudicado a ele(s) na ordem 
de classificação durante a etapa de lances e no preço do melhor colocado. O(s) proponente(s), 
após a homologação, será(ão) convocado(s) para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
8. DO TRATAMENTO ASSEGURADO ÀS “ME´s” ou “EPP’s”  
8.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de pequeno porte, conforme previsto na lei Complementar n° 
123/2006. 
8.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios 
previstos nos capítulos V e VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, 
manifestação de cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 
3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte – Anexo IV.  
8.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta de menor preço.  
8.3. Para efeito do disposto no item 8.2 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma:  
8.3.1. A “ME” ou “EPP” melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual 
deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à 
condição de primeira classificada do certame;  
8.3.2. Não ocorrendo interesse da “ME” ou “EPP” em formular nova proposta, na forma do item 
8.3.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 
8.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e  
8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas “ME” ou “EPP” que se encontrem 
no intervalo estabelecido no item 8.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.  
8.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 5.4.8.3, desde que exauridas 
todas as empresas enquadradas como “ME” ou “EPP”, do intervalo estabelecido no item 5.4.8.2, 
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voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço 
originalmente apresentada.  
8.5. O disposto neste item 8 somente se aplicará quando a proposta de menor valor não tiver sido 
apresentada por uma “ME” ou “EPP”.  
8.6. Em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014, nas 
contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, 
estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
 
9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
9.1. Não serão conhecidas as impugnações, pedidos de esclarecimentos e os recursos 
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente.  
9.1.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão.  
9.1.2. A Pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo acolhida, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 
9.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias 
para apresentar razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses.  
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. Não 
será concedido prazo para recursos ou pedidos de esclarecimentos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  
9.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira terão efeito suspensivo do lote em que foi 
apresentado o recurso até a sua decisão. O acolhimento de recurso importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10. DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO LICITADO  
10.1 As entregas ocorrerão parcialmente, conforme solicitação emitida pela Contratante, nas 
quantidades especificadas na requisição, após vistoria e verificação da qualidade que comprove a 
adequação do objeto aos termos do Edital, observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93.  
10.2 A Contratada deverá entregar os produtos em até 20 (vinte) dias, após o recebimento da 
Autorização para Fornecimento, no Almoxarifado desta Prefeitura Municipal ou em local 
previamente informado.  
 
11. DAS OBRIGAÇÕES 
11.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
11.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 
11.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 
11.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços e/ou na entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção; 
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11.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço e/ou da entrega dos 
materiais, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
11.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
contratada; 
11.1.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
11.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.2.1. Executar os serviços e/ou entregar os materiais conforme especificações do Termo de 
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta; 
11.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os materiais e/ou os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
11.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 
a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 
11.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
11.2.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 
11.2.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 
11.2.7. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
11.2.8. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 
11.2.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
11.2.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
11.2.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
11.2.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12. PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
12.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da licitação para a qual 
sagrou-se vencedora ficará sujeita, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 7.º 
da Lei n.º 10.520/02, bem como nos art. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, quais sejam:  
a) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor 
total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou 
fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corrido, uma vez comunicada 
oficialmente;  
12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:  
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a) advertência;  
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corrido, uma vez comunicada oficialmente;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Prefeitura 
do Município de Augustinópolis/TO, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
12.3. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste Capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora).  
12.4. DEFESA PRÉVIA  
12.4.1. Da aplicação das penas definidas neste Capítulo, caberá à defesa prévia no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da intimação da intenção de punir, salvo no caso de declaração de inidoneidade, 
quando o citado prazo será de 10(dez) dias da abertura de vista.  
 
12.5. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
12.5.1 Da aplicação das penas definidas nos itens acima, exceto na hipótese de declaração de 
inidoneidade, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, à Prefeita 
Municipal de Augustinópolis/TO, por intermédio da autoridade que praticou o ato, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão ou nesse mesmo prazo encaminhá-lo devidamente informado para 
apreciação e decisão, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contado do recebimento do 
recurso.  
 
12.6. DESCONTO DO VALOR DA MULTA  
12.6.1 As multas deverão ser depositadas e comprovadas junto a Prefeitura do Município de 
Augustinópolis/TO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial 
da aplicação da penalidade.  
12.7. Se o valor da multa não for depositado no prazo acima, será automaticamente descontado 
das parcelas subsequentes de preço a que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso os créditos da CONTRATADA sejam insuficientes, 
a multa será cobrada judicialmente.  
 
13. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO PAGAMENTO. 
13.1. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não 
houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso. 
13.1.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação. 
13.1.3. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, esse deverá ser submetido à 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira. 
 
13.2. DO PAGAMENTO  
13.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal e 
entrega das mercadorias. A Contratada deverá, obrigatoriamente, no ato do pagamento, 
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente validada pelo Fiscal do Contrato, sendo este a 
Secretária Municipal de Saúde ou por servidor devidamente designado para a esta função. 
Juntamente com a nota fiscal a Contratada deverá apresentar ainda prova de regularidades junto 
aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Previdenciária, FGTS, Fazendas Estadual e 
Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando, dessa forma, estar 
mantendo as condições de habilitação, conforme declaração apresentada no certame.  
13.2.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  
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13.2.3. O pagamento será feito por meio de cheque nominal à empresa ou mediante crédito 
aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA.  
13.2.4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem 
como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" 
em relação ao atraso verificado.  
13.4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza;  
13.2.6. A Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO só efetuará o pagamento se, no ato da 
atestação, os produtos fornecidos atenderem plenamente as especificações constantes deste 
edital e seus anexos.  
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento da Prefeitura de Augustinópolis/TO, nos seguintes elementos de 
despesa e dotações orçamentárias: 
 
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0208.2.122 - MANUTENCAO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BÁSICA 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Fonte de Recursos: 400-BLOCO DE INVESTIMENTO 
 
PROPOSTA FNS/MS Nº 11.421.097000/1160-08 
 
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
15.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, com o fornecedor 
primeiro classificado, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.  
15.2. O fornecedor será convocado formalmente, sendo devidamente informados sobre o local, 
data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.  
a) o prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito. 
15.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 dias úteis, contados da data da 
convocação, sem prejuízo das punições previstas neste edital e seus Anexos, a Prefeitura do 
Município de Augustinópolis/TO registrará o licitante que aceitar manter o preço do primeiro 
classificado na licitação, mantido a ordem de classificação.  
15.4. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de 
fornecimento, e terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 
assinatura.  
 
16. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS  
16.1. A convocação do Proponente pela Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO será 
formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o 
respectivo pedido. 
16.2. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o 
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de 
Preço, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.  
16.3. Quando comprovada a hipótese acima, a Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO 
poderá indicar o próximo licitante melhor classificado que aceitar fornecer pelo preço registrado ao 
qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação 
de penalidades.  
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17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
17.1. As aquisições e/ou contratações poderão sofrer acréscimos/reduções de até 25% (vinte e 
cinco por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
17.2. Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.  
17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.  
 
18. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
18.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
18.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório.  
18.3. Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado 
será convocado pela Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO para a devida alteração do 
valor registrado em Ata.  
 
19. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE  
19.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, da seguinte forma:  
19.1.1. A pedido, quando:  
19.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior;  
19.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações.  
19.1.2. Por iniciativa da Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO, quando:  
19.1.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;  
19.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório;  
19.1.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;  
19.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
19.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 
da Ata de Registro de Preço;  
19.1.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  
19.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura do Município de 
Augustinópolis/TO fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos 
proponentes a nova ordem de registro.  
 
20. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO  
20.1. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:  
a) por decurso de prazo de vigência.  
b) quando não restarem fornecedores registrados.  
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do 
Município de Augustinópolis/TO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
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derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado.  
21.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 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 pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
21.3. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-
lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.  
21.5. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da Licitação.  
21.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
21.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira. 
21.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.  
21.9. O Contrato, no caso do presente pregão, será substituído pela Nota de Empenho de 
Despesa na forma do Artigo 62, “CAPUT” e § 4º, da Lei 8.666/93, como assim transcrevo: 
 

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência 
e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço. 

 
§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista 
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu 
valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 
assistência técnica. 

 
21.10. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Augustinópolis/TO.  
21.11. Demais disposições deste edital encontram-se descritas no Anexo I deste edital.  
 
22. DAS INFORMAÇÕES: 
22.1. Não serão aceitas alegações de não entendimento ou de interpretação errôneo das 
condições do presente Procedimento Licitatório fixadas neste Edital, salvo se manifestadas e 
encaminhadas ao Departamento de Licitações, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços (art. 41, 
parágrafo primeiro); 
22.2. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, sito a Rua 
Dom Pedro I, nº 352 - Centro, ou pelo telefone (63)3456-1232, em horário de expediente.  
 
Augustinópolis/TO, 10 de novembro de 2020. 

 
LUCIARA FERNANDES CONCEIÇÃO SANTANA 

Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO: 
1.1. Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de Equipamentos/Materiais 
Permanentes, oriundos da Proposta FNS/MS do Governo Federal nº 11.421.097000/1160-08, em 
atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
1.2. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), legalmente autorizados a atuarem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e 
que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informado no preâmbulo deste 
Edital. 
1.3. Nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); somente 
poderão participar as empresas enquadradas nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 
e alterações posteriores como MICROEMPRESAS (ME) e/ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP), comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação, que 
satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste 
edital. 
 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
 
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública:  
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 

 
2. RECURSOS VINCULADOS: 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIAS PERMANENTES nº DA 
PROPOSTA 11421.097000/1160-08 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE – MINISTERIO DA SAÚDE 
 
3. DA JUSTIFICATIVA:  
2.1. Com referência à presente aquisição, importante se faz informar que já foi realizado um 
processo licitatório referente esta proposta, porém não obtiveram êxito nas aquisições. 
2.2. Os produtos e equipamentos ora requeridos são de suma necessidade para melhor atender a 
demanda na realização dos trabalhos que necessitam de materiais permanentes adequados, que 
resultarão em um melhor atendimento ao público, ou seja, os usuários do sistema público de 
saúde. 
2.3. Com a aquisição dos produtos ora indicados no Edital, busca-se proporcionar e manter um 
atendimento de qualidade, sendo que o quantitativo estimado foi baseado na necessidade da 
demanda requerida.  
2.4. Considerando que as aquisições somente poderão ocorrer à medida que os créditos forem 
sendo disponibilizados, a escolha pelo Sistema de Registro de Preço para fazer frente à demanda 
é imprescindível para o bom cumprimento das obrigações institucionais e constitucionais, motivo 
pelo qual o Registro de preços pretendido enquadra-se no inciso I e III do Art. 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
3.2 CONDIÇÕES  
3.2.1-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
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3.2.1.1 – A Contratada deverá entregar os produtos em até 20 (vinte) dias, após o recebimento 
da Autorização para Fornecimento, no Almoxarifado desta Prefeitura Municipal ou em local 
previamente informado.  
3.2.1.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação nota fiscal, 
devidamente validada pelo gestor do contrato.  
3.2.1.3 Os produtos deverão apresentar garantidos de acordo com as apresentadas pelos seus 
respectivos fabricantes, respeitando e acatando sempre as normas da ABNT, contados a partir da 
data da entrega no Almoxarifado da Unidade solicitante ou sede da Prefeitura Municipal.  
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
4.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da eventual e futura 
aquisição de equipamentos/materiais permanentes, em atendimento ao Fundo Municipal de 
Saúde de Augustinópolis/TO, nos elementos de despesa e dotações orçamentárias abaixo 
descritas:  
 
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0208.2.122 - MANUTENCAO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BÁSICA 
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Fonte de Recursos: 400-BLOCO DE INVESTIMENTO 
PROPOSTA FNS/MS Nº 11.421.097000/1160-08 
 
5. FUNDAMENTOS LEGAIS. 
5.1 – A aquisição dos destinadas ao atendimento da demanda solicitada, constantes neste termo, 
encontra-se amparado pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Lei Complementar nº 
147, de 7 de Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas 
posteriores alterações. 
 
6. DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES. 
 

Item Quant. Unid. Descrição V. Unit V. Total 

1 1 Unid. 

Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade: Até 25 litros; 
Câmara: Aço inox; Dimensões da câmara: Diâmetro 25,2 cm e 
Comprimento 42,1 cm; Dimensões da autoclave: Altura 33 cm, 
Largura 40 cm, Comprimento 59,5 cm; Potência: 1000 W; 
Pressão de trabalho: 1 kgf/cm²; Temperatura: Padrão O.M.S até 
121ºC; Segurança: 16 dispositivos de segurança; 
Tensão/Corrente nominal: 220 V / 5 A; Ciclo de secagem: Série; 
Bandejas: Alumínio; Cor: Branca. 

3.500.00 3.500.00 

2 1 Unid. 

Equipo Cart Odontológico: Modelo com 4 terminais de série, 
sendo 01 terminal com seringa tríplice com design arredondado 
e cabo em alumínio e 03 terminais Borden (para Alta ou Baixa 
Rotação ou Sugador) para alta (2 terminais) e baixa rotação (1 
terminal).  Suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que 
são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e Ultrassom) bem 
como os mecanismos que permitem que estes instrumentos 
funcionem; Com pedal pneumático de acionamento progressivo; 
Reservatório de água com capacidade máxima de 500 ml. 
Mangueiras inclusas; Pressão de trabalho da Alta Rotação = 35 
lb/pol^2 (ajustável). Pressão de trabalho do Micro motor = 45 
lb/pol^2 (ajustável). 

1.900,00 1.900,00 
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3 1 Unid. 

Destilador de Água: Cor: Branca; Capacidade: 3,8 litros; 
Potência: 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts; Voltagem: 220V; 
Frequência: 60 Hz; Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P); 
Peso Líquido: 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg; Tempo para destilar 150 
ml de água: 19 minutos; Tempo para destilar 300 ml de água: 37 
minutos. 

1.600,00 1.600,00 

4 1 Unid. 

Compressor odontológico: Reservatório 30 Litros; Volume de 
Ar Aspirado 7,06 P.C.M. 200lts/min; Pressão Máx. de Operação 
120 Lbf/pol ²; Número de Cabeçotes 1;Estágio 1; Regulador de 
Pressão; Acionamento do Motor Direto; Isento de Óleo; 
Dimensão do compressor C57 x L30 x A63 cm; Peso 28,5 kg; 
Potência: 1,5 CV; Rotação: 1700 rpm; Protetor Elétrico; 
Voltagem: Bivolt. 

2.600,00 2.600,00 

5 5   O articulador odontológico: Com arco facial Standard; Com 
estojo; Semi-ajustável / Arcon; Distância intercondilar ajustável 
em P, M e G através de fuso expansor; Guia Condílica curva; 
Regulagem do ângulo da guia Condílica; Regulagem do ângulo 
de Bennet; Sistema estabilizador dos movimentos; Sistema 
estabilizador dos movimentos (o’ring). 

700,00 3.500,00 

6 1   

Aparelho de Raios X Odontológico: Modelo coluna móvel; 
Capacidade de 70 Kvp e 8 mA; Filtro total: 3,61mm 
al/equivalente; Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm; Comando disparador 
digital; Escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s; Pintura 
de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida); 
Estrutura de aço tubular; Movimento de giro horizontal livre de 
360°; Rodízios com travas; Blindagem interna do cabeçote em 
chumbo; Cilindro localizador longo com colimador em chumbo; 
Rede 220 V; Freqüência da rede 50/60 Hz; Corrente nominal 6 A 
( 220 V); Corrente do tubo 8 mA (variável); Voltagem do tubo 70 
Kvp; Variação de voltagem permitida 5 Kv; Filtração total 3,61 
mm Al /Equivalente; Ponto focal 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982); 
Tempo de exposição 0,32a 3,20 segundos; Braço com 1,20 m 
de área útil. 

5.700,00 5.700,00 

7 1 

  Bomba Aspiradora e Compressora: Motor: Monofásico com 
capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Consumo 
de energia aprox. 341 W; Amperagem: 1.25A em 220 V; 
Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 
litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de 
mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; 
Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à 
máximo(25pol/Hg); Frasco coletor: com capacidade de 3 litros; 
Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de 
segurança incorporada; Filtro: Filtro Bactericida; Jogo de 3 
cánulas autoclaváveis;  Mangueiras de silicone com 1,6 metros 
de comprimento; Interruptor a pé; Manual de instruções; Altura 
37,00cm, Largura 19,50cm, Profundidade 53,00cm; Peso líquido 
9,400 kg; Voltagem Bivolt. 

2.400,00 2.400,00 

8 1 Unid. 

Carro de curativo com bacia e balde: Material de Aço inox; 
Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80m; estrutura em tubo; Tampo e 
prateleira em chapa n°20, varanda em toda a volta em tubo e 
pés com rodízios; Acompanha balde de inox e bacia de inox. 

1.200,00 1.200,00 

9 2 Unid. 

Refrigerador: Classe A; Degelo Seco; Gaveta de frios; Gavetão; 
Tipo de Produto 1 Porta; Capacidade líquida Refrigerador: 236 
litros; Freezer: 25 litros; Capacidade Total de Armazenamento 
261 L; Consumo (Kw/h) 23,00 kWh/mês; Cor Branco; 
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144 x 55 x 
63,1cm; Peso aproximado do produto 42kg. 

1.100,00 2.400,00 
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10 1 Unid. 

O Carro Funcional para a limpeza: Carro Funcional; Balde 
Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas; Cabo alumínio – 1,40 
m; Garra Euro Plástica; Refil Loop com cinta – 320g; Placa 
Sinalizadora Piso Molhado; Pá Pop; Conjunto Mop Pó – 60 cm; 
Comprimento x Largura x Altura x Embalagem x Peso; Volume 
1: 77,0 cm x 38,5 cm x 37,5 cm x 29.50 kg; Volume 2: 87,0 cm x 
30 cm x 57 cm x 18 kg; A Placa Sinalizadora. 

1.100,00 1.100,00 

11 1 Unid. 

Câmara para Conservação para Imunobiológicos: 
Capacidade para 560 litros; Altura: 1917mm; Largura: 830mm; 
Profundidade: 806mm; Faixa de temperatura de +2º C a +8º C; 
Voltagem: 220/240 VAC e ou 12/24 vcc Temperatura de 
funcionamento: pré-ajustada entre +2ºC e +8ºC;  Isolamento 
térmico: em poliuretano, isento de CFC (clorofluorcarboneto) 
espessura do isolamento entre 40 mm e 200; Gabinete interno: 
em chapa de aço inoxidável 304 ou 430, acabamento esmerado; 
Gabinete externo: tipo vertical de formato externo e interno 
retangular: com opções em aço inoxidável (304 ou 430); 
Sapatas niveladoras roscadas ou rodízios giratórios com freios 
de fácil travamento; Refrigeração: Unidade compressora 
agregada sob o gabinete com refrigeração através de 
compressor hermético AC ou DC ou AC/DC; Sistema de 
circulação interna por ar forçado através de ventiladores interna; 
Degelo automático seco; Iluminação: Luz de LED automático 
pela abertura da porta ou temporizada com acionamento 
externo. Painel de LCD: Painel de comando e controle frontal e 
superior, com display LCD com teclas soft-touch, Display 
luminoso com visores grandes para visualização da temperatura 
à distância, com número decimal 0,1ºC; Alarmes: sistemas de 
alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a 
conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado; 
Relatório: Permite baixar e salvar relatórios em PDF de todos os 
eventos que ocorrem na conservadora; Sistema que restabelece 
os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda 
brusca da energia; Sistema de verificação automática da 
programação; Chave geral de alimentação: Tipo disjuntor 
liga/desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); 
Tensão 220 Volts. 

10.800,00 10.800,00 

12 1 Unid. 

Nobreak: Tensão entrada/saída 220 V; Estabilizador interno 
com 4 estágios de regulação; Tomadas de saída NBR 14136: 5 
no modelo 1500VA; Autodiagnóstico de bateria: informa o 
momento certo de trocar a bateria; Battery Saver: prolonga a 
vida útil da bateria;  Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica (DC Start); Circuito desmagnetizador; Alarme 
audiovisual para queda de rede; Vida útil da carga de no mínimo 
15 min. na ausência de rede elétrica. 

800,00 800,00 

13 1 Unid. 

A Mesa para exame: Estrutura tubular em aço carbono; leito 
estofado com espuma revestida de courvin; Com regulagens da 
cabeceira, Utensílios: Suporte para Papel; Dimensões: 1,82m 
comprimento x 0,63m largura x 0,78m altura do leito; 
Capacidade: Resistente, até 260 Kg.- Peso: 21 Kg. 

700,00 700,00 



 

 

RUA DOM PEDRO I, 352, CENTRO, 63 3456-1232, CEP: 77.960-000 – CNPJ: 00.237.206/0001-30 –AUGUSTINÓPOLIS - TO 

14 2 Unid. 

Carro Maca: Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1” ¼ 
x 1.20mm; Leito fixo estofado com espuma D26R revestido em 
Courvim;  Cabeceira regulável através de cremalheira;; Sistema 
de elevação em tubo de aço retangular; Para-choque de 
proteção redondo nos quatros cantos do leito; Grades laterais de 
baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20Mm; 
Suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (T);  Rodízios 
giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em 
diagonal;  Capacidade aproximada: Até 110Kg; Dimensão 
aproximada: 1960 x 600 x 630 mm – Altura Máxima: 970 mm. 

2.500,00 5.000,00 

15 2 Unid. 

Cilindro de gases Medicinais: Material de Alumínio; 
Capacidade: 1m³ / 7 Litros; Pressão de Serviço: 150; Rosca de 
Entrada: 3/4" - 14 NGT; Diâmetro: 15,0 cm; Altura: 70 cm; Peso: 
10 Kg 

900,00 1.800,00 

16 1 Unid. 

Computador portátil: Processador dual Core 2.3 GHz; Sistema 
operacional 64 bits; Leitor de cartão SD; Tamanho da tela 15.6"; 
Webcam integrada; Tela LED HD com resolução de 1366 x 768; 
Webcam HD com Single Digital Microfone;  Conector combo 
para fone de ouvido / microfone; Microfone integrado; Bluetooth 
5.0; Cor Preto; Memória RAM4 GB DDR4 2133 MHz; Disco 
rígido (HD)500 GB SATA 5400 RPM; Portas USB2 (3.1), 1 (2.0); 
Tensão Bivolt; Conexão HDMI; Bateria 3 células 42 Wh; 
Duração aprox. da bateria (h)até 10 horas. 

2.500,00 2.500,00 

17 4 Unid. 
Cadeira Fixa Empalhável: Pintura Epóxi; Tubo 7/8; Assento e 
Encosto em Polipropileno preto; Capacidade de Peso de até 90 
kg.  

900,00 3.600,00 

18 1 Unid. 

Ar-condicionado Inverter 12.000 BTUs: Capacidade de 
refrigeração 12.000 BTU; Ciclo Frio; Velocidades 04; Potência 
1080W; Eficiência energética Classe A; Vazão de ar 680 m³/h; 
Temperatura de 16°C á 30°C; Controle remoto sem fio; Sleep 
(Modo Sono) - Timer - Auto Diagnóstico - Reinício Automático; 
Filtro Catequina com Íons de Prata e Anti-bacteriano, Carvão 
Ativado, Filtro de ar; Compressor Variável (Inverter); 
Recirculação de ar (m³/h); Frequência 60 Hz; Tipo de gás; 
Ecológico R410A; Alimentação 220 Volts; Peso aproximado do 
produto: Evaporadora: 10kg - Condensadora: 30,5kg; Largura 
evaporadora: 20,9cm - condensadora: 32cm, altura 
evaporadora: 28,9cm - Condensadora: 54cm; Profundidade - 
evaporadora: 84,5cm - condensadora: 77,6cm; Manual do 
Usuário - 02 Pilhas. 

1.800,00 1.800,00 

19 1 Unid. 

Seladora de Pedal Grau Cirúrgico: Área de selagem 
300x3mm; Voltagem 220 V; Peso 30 kg; Estrutura Tubo 
retangular 50 x 20mm; Largura 250mm; Altura 1050mm; 
Profundidade 400mm. 

1.100,00 1.100,00 

20 1 Unid. 

Mesa para escritório: Base em aço; Altura: 75cm; Largura: 
120cm; Profundidade: 60cm; Pés: Metalon 50x30; Tampo: MDP; 
Acabamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com 
duas chaves. 

300,00 300,00 
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21 1 Unid. 

Autoclave horizontal: Comando: Controlador microprocessador 
eletrônico PHA-08 (Pacotes; Instrumentais; Líquidos/Vidraria; 
Termo-Sensíveis; Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash); 
Capacidade nominal da câmara: 100 litros; Dimensões internas 
(DxP): 40x80 cm; Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 
165x65x125 cm; Tipo/Número de portas: 1 (uma) Porta Volante 
Central (1P/VC); Potência: 11KW; Tensão: 220 V Trifásico; 
Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E); 
Secagem: Bomba de vácuo de HP 220/380V 60Hz trifásica; 
Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo 
na câmara interna; Instrumentos: Manometro indicativo para 
pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor. 

120.000,00 120.000,00 

22 1 Unid. 

Cadeira Obeso: Assento e Encosto Material - Compensado 
Multiplatinado Revestido em Courvim; Espuma- Laminada; 
Densidade- 60 mm; Anatômicos; União do Encosto ao Assento- 
Duas Lâminas de Aço: Estrutura: Material- Tubo de Aço 
Retangular 20 x 40 mm nas laterais e 20 x 20 mm base do 
assento; Ponteiras - Internas em Polipropileno Injetado e 
sapatas niveladoras de piso 4 unidades: Ponteiras em 
polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de 
encaixe: Dimensões: Assento- 750 x 480 mm; Encosto- 750 x 
480 mm; Altura até o Assento- 410 mm; Altura até o Encosto- 
910 mm; Largura- 840 mm; Profundidade- 610 mm; Suporta até 
250 kg. 

400,00 400,00 

23 1 Unid. 
Nebulizador Inalador: Com 4 saídas Medicate; Bivolt 
automático; Isento de óleo ou impurezas. 

1.800,00 1.800,00 

Valor Total: 172.600,00 

 
7. FORMA DE AQUISIÇÃO ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS. 
7.1 Após a assinatura da competente Ata de Registro de Preços, as aquisições serão através de 
contrato, o qual, no caso do presente pregão, será substituído pela Nota de Empenho de Despesa 
na forma do Artigo 62, “CAPUT” e § 4º, da Lei 8.666/93.  
 
8. DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO LICITADO  
8.1 As entregas ocorrerão parcialmente, conforme solicitação emitida pela Contratante, nas 
quantidades especificadas na requisição, após vistoria e verificação da qualidade que comprove a 
adequação do objeto aos termos do Edital, observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93.  
8.2 A Contratada deverá entregar os produtos em até 20 (vinte) dias, após o recebimento da 
Autorização para Fornecimento, no Almoxarifado desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Dom 
Pedro I, nº 175 - Centro, Augustinópolis/TO.  
8.3. Os materiais deverão ser entregues em estrita observância aos termos ajustado e serão 
recebidos: 
8.3.1. Provisoriamente, por intermédio do responsável do Almoxarifado para recebimento dos 
materiais para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as 
especificações constantes do Anexo I deste Edital, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes; 
8.3.2. Definitivamente, pelo responsável designado previamente para esse fim, após 
comprovação da qualidade e quantidade do objeto e consequentemente aceitação, 
impreterivelmente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega, e serão 
rejeitados quando em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, Proposta e Nota de 
Empenho.  
8.3.3. Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido neste Edital, Anexos, Proposta e 
Nota de Empenho e Solicitação. 
 
9. DO PAGAMENTO. 
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9.1 – O pagamento será da forma estipulada na Clausula “13 – DO PAGAMENTO”, do Edital que 
rege este Pregão Presencial.  
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
10.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificações e prazos constantes da proposta de 
preço e Termo de Referência, ficando sob a responsabilidade do CONTRATADO todos os ônus e 
encargos decorrentes do cumprimento do objeto; 
10.2. Despachar o objeto desta licitação, às suas expensas para o local de entrega no citado no 
item 8.2 citado acima; 
10.3. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 
obrigações, taxas, fretes, embalagens e outros decorrentes desta Contratação; 
10.4. Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros; 
10.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado; 
10.6. Manter atualizada a regularidade Fiscal da Empresa e a compatibilidade com as obrigações 
assumidas durante toda a execução do processo de compra; 
10.7. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização pela contratante, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram; 
10.8. Zelar pela boa e fiel execução do presente Contrato; 
10.9. Observar, rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, 
cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões; 
10.10. Responder, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente; 
10.11. Fazer a reposição dos materiais inadequados e incompatíveis com a especificação, no 
prazo estabelecido pela contratante. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
11.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 
11.2. Atestar as Notas Fiscais/Faturas, por Servidor competente; 
11.3 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de conformidade com a disponibilidade de 
recursos, preenchidas as formalidades legais. 
11.4. Requisitar os materiais licitados de conformidade com as necessidades do setor. 
11.5. Comunicar à Contratada, através de executor designado, qualquer falha ou problema que 
ocorra na execução do fornecimento. 
11.6. Se a CONTRATANTE, no final da vigência do CONTRATO, não tiver necessitado de todos 
os materiais licitados, não se obrigará a adquiri-los, ficando o saldo do contrato passível de 
anulação.   
11.7. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
12. DAS SANÇÕES 
12.1. Em conformidade com a cláusula “12. PENALIDADES E RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS”, bem como o disposto no capítulo IV, da Lei 8666/93. 
 
Augustinópolis/TO, 10 de novembro de 2020. 

 
 

TACIANNY PADILHA TARGINO 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
CONFERIDO E APROVADO POR: 
 
ANTONIO ADENILSON DE ALMEIDA FELÍCIO MEDRADO 
Diretor do Departamento de Compras e Licitação 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 

 
 
(Nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada 
(endereço completo) ______________________________, declara, sob as penas da lei, que até 
esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório Nº xx/2020 - 
Pregão Presencial nº xx/2020, promovido pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
AUGUSTINÓPOLIS/TO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 

________________________________. 
(Nome e CPF do declarante) 

 
 

 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA “ME” OU “EPP” 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 
 
 
(Nome da empresa) “ME” ou “EPP” ______________________________, CNPJ nº _________, 
sediada (endereço completo) ______________________________, declara, sob as penas da lei, 
que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório Nº 
xx/2020 - Pregão Presencial nº xx/2020, promovido pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
AUGUSTINÓPOLIS/TO, nos termos da Lei Complementar Nº 123/2006, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 

________________________________. 
(Nome e CPF do declarante) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
(nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ n°.............................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................................, portador(a) da Carteira 
de Identidade n° ............................................ e do CPF ................................, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva:  
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  
 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 

 
________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Para fins de participação no Processo Licitatório Nº xx/2020 - Pregão Presencial nº xx/2020, 
____________________ (Nome da empresa) “ME” ou “EPP”, CNPJ nº _________, sediada 
(endereço completo) ______________________________, declara, sob as penas da lei que é 
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o Caso), na forma de Lei complementar 
nº 123/2006.  
 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
 

 
________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

(nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ n°.............................., 
com endereço na Rua/Av. ..............................., nº........, Bairro .............., na cidade de 
............................, DECLARA para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação 
instalada pela Prefeitura Municipal, na Modalidade Pregão Presencial, de nº xx/2020, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  
 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
 

 
________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
 
 

(Nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ n°.............................., 
com endereço na Rua/Av. ..............................., nº........, Bairro .............., na cidade de 
............................, DECLARA para fins de participação na licitação instalada pela Prefeitura 
Municipal, na Modalidade Pregão Presencial, de nº xx/2020, que não possui em seu quadro 
funcional, servidores públicos ocupando cargos de gerencia. Estando ciente de todas as 
implicações legais originarias da presente declaração.  
 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
 
 

________________________________. 
(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

(nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ n°.............................., 
com endereço na Rua/Av. ..............................., nº........, Bairro .............., na cidade de 
............................, DECLARA para fins de participação em licitação instalada pela Prefeitura 
Municipal, na Modalidade Pregão Presencial, de nº xx/2020, que cumpre plenamente todos os 
requisitos de habilitação de acordo com o edital de Pregão Presencial – SRP nº xx/2020. Estando 
ciente de todas as implicações originarias do presente ato.  
 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
 

________________________________. 
(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 
 

(Nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ n°.............................., 
em atendimento ao Edital de Pregão Presencial nº xx/219, DECLARA: 
 
a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação 

integrante do edital, bem como por meio de informações na Prefeitura Municipal de 

Augustinópolis/TO; 

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, 

tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução; 

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante 

do Edital e Minuta Contratual; 

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou 

eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO; 

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as 

disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.  

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 

________________________________. 
(Nome e CPF do declarante) 
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ANEXO IX 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA Nº XX/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2020 
VALIDADE: 12 (doze) meses 
 
Aos XX dias do mês de XXXX de 2020, nesta cidade de Augustinópolis, Estado do Tocantins, de 
um lado O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTINOPOLIS/TO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.421.097/0001-22, situada na Rua Dom Pedro I, 175, 
Centro, Augustinópolis/TO, neste ato representado pela sua Gestora Municipal, Sra. TACIANNY 
PADILHA TARGINO, brasileira, xxxx, portador do RG nº xxxxxx, Órgão Emissor SSP-MA e CPF 
nº xxx, residente e domiciliada a Rua xxx, nº xx, Bairro centro, na cidade de Augustinópolis/TO, e 
de outro lado a empresa..................., Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
........., com endereço à ................., na cidade ............., neste ato representado pelo Sr. ........... 
(qualificar ......), portador da Carteira de Identidade nº .......... e do CPF nº ............, residente e 
domiciliado na ........................., na cidade ..............., nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 
nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no 
Pregão de Registro de Preços nº xx/2020, Ata de julgamento de Preços, HOMOLOGADA pelo 
Senhor Prefeito Municipal, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS objetivando a eventual e futura 
aquisição de equipamentos/materiais permanentes, em atendimento ao Fundo Municipal de 
Saúde de Augustinópolis/TO, conforme condições constantes no Edital, que passa a fazer parte 
desta, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º 
lugar no certame acima numerado, observada as condições do edital que integra este instrumento 
de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
 
ORGÃO GERENCIADOR: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXXXXXX, com sede à Rua Dom Pedro I, n° - 175 - 
Centro, nesta cidade de Augustinópolis/TO. 
 
FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):  

Empresa:  

CNPJ:  Telefone: (99) 3075-5010 

Endereço:  E-mail: 

Representante Legal:  

Cargo:  RG:  CPF:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1. Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de equipamentos/materiais 
permanentes (PROOSTA FNS/MS Nº 11.421.097000/1160-08), em atendimento ao Fundo 
Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO, conforme registro abaixo, devidamente descriminado 
por quantitativo, valor(es) e fornecedor(es): 
 

SECRETARIA/FUNDO 

Item Descrição Unid. 
Marca 

Quant 
V. 

Unit. 
V. Total  

       

TOTAL R$  
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data 
da sua assinatura. 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura de 
Augustinópolis/TO não será obrigada a firmar as contratações que delas poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  
3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 
seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
a) advertência;  
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, 
nas seguintes hipóteses:  
b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor 
total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou 
fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente;  
b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do 
contrato;  
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.  
3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.  
3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto 
na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.  
3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 
3.1, poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato 
ou da lavratura da ata. 
3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1, alínea “d”, caberá pedido de reconsideração a 
Exma. Sra. Prefeita Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA, DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO  
4.1. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº xx/2020. 
4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº xx/2020, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso.  
4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, 
no Pregão nº xx/2020, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.  
4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária 
anual, através das seguintes dotações orçamentárias: 
 
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0208.2.122 - MANUTENCAO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BÁSICA 
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4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Fonte de Recursos: 400-BLOCO DE INVESTIMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS. 
5.1 As entregas ocorrerão parcialmente, conforme solicitação emitida pela Contratante, nas 
quantidades especificadas na requisição, após vistoria e verificação da qualidade que comprove a 
adequação do objeto aos termos do Edital, observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93.  
5.2 A Contratada deverá entregar os produtos em até 02 (dois) dias, após o recebimento da 
Autorização para Fornecimento, no Almoxarifado desta Prefeitura Municipal, sito à Rua Dom 
Pedro I, nº 352 - Centro, Augustinópolis/TO.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega 
dos produtos.  
6.1.1. A Contratada deverá, obrigatoriamente, no ato do pagamento, apresentar a respectiva nota 
fiscal, devidamente validada pelo Gestor do Contrato, sendo este o Secretário Municipal de 
Administração, ou por servidor devidamente designado para a esta função. 
6.1.2. Por ocasião do pagamento, o fornecedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica, em 
conformidade com a legislação aplicável ao fornecimento destinado à administração pública, 
juntamente com todas as certidões exigidas para habilitação fiscal, sendo Tributos Federais e 
Dívida Ativa da União, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, de Regularidades junto ao FGTS, 
INSS e Trabalhista. 
6.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
6.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  
6.4. O pagamento será feito por meio de cheque nominal à empresa ou mediante crédito aberto 
em conta corrente em nome da CONTRATADA.  
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza;  
6.6. A Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO só efetuará o pagamento se, no ato da 
atestação, os produtos fornecidos atenderem plenamente as especificações constantes deste 
edital e seus anexos.  
6.7. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome do seguinte 
órgão:  
6.7.1. Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXX, quando a 
solicitação partir da Secretaria ou órgão vinculado à Prefeitura Municipal; 
6.7.2. Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO, inscrito no CNPJ sob nº XXXXXX, quando 
a solicitação partir do Fundo Municipal de Saúde; 
6.7.3. Fundo Municipal de Assistência Social de Augustinópolis/TO, inscrito no CNPJ sob nº 
XXXXXX, quando a solicitação partir do Fundo Municipal de Assistência Social; 
6.7.4. Fundo Municipal de Educação de Augustinópolis/TO, inscrito no CNPJ sob nº XXXXXX, 
quando a solicitação partir do Fundo Municipal de Educação; 
6.7.5. Fundo Municipal de Meio Ambiente de Augustinópolis/TO, inscrito no CNPJ sob nº 
XXXXXX, quando a solicitação partir do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
6.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) 
por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 
obrigação do CONTRATANTE;  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO  
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7.1. As mercadorias, objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a emissão das 
ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Secretário Municipal de 
Administração ou por servidor devidamente indicado para essa função, respectivamente 
requisitante, através de Requisições, as quais deverão estar a descrição e quantitativos dos 
produtos e local para a entrega.  
7.2. As aquisições e/ou contratações poderão sofrer acréscimos/reduções de até 25% (vinte e 
cinco por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento, desde que devidamente comprovado. 
8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará 
ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a 
definição do parágrafo único. 
8.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA  
9.1. Os produtos deverão apresentar garantia de acordo com as apresentadas pelo seu respectivo 
fabricante, respeitando e acatando sempre as normas da ABNT, contados a partir da data da 
entrega das mercadorias no Almoxarifado da Unidade solicitante ou sede da Prefeitura Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1. Fornecer os produtos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e 
responsabilidades cabíveis, acatando todas as cláusulas que regem esta peça de registro de 
preços, assim como as estipuladas no edital de pregão presencial;  
10.2. – Refazer às suas expensas o fornecimento efetuado em desacordo com o estabelecido no 
contrato; 
10.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a todas as reclamações;  
10.4. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, 
durante toda a vigência da ata de registro de preços; 
10.5. Arcar com todos os encargos de natureza, trabalhista, previdenciária, tributária, acidentária, 
administrativa e civil decorrentes da entrega dos produtos objeto deste contrato; 
10.6. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
10.7. Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou 
culpa no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar, à 
administração ou a terceiros; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e na Ata de Registro de 
Preços; 
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 
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d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste 
Registro; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado; 
11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata. 
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 
da última publicação. 
11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades 
previstas neste Edital. 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.6. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
FORNECEDOR cumpra integralmente a condição infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
12.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FISCAL DO CONTRATO 
13.1. A fiscalização do Contrato caberá ao servidor devidamente designado através de Portaria 
com os poderes para esta função; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1. Integram esta Ata o edital do Pregão nº xx/2020 e seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA classificada em 1º lugar, no certame supranumerado. 
14.2. Fica eleito o foro da Comarca de Augustinópolis/TO, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata.  
14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores 
alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
Augustinópolis/TO, xxx de xxxx de 2020.  
 

JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA TACIANNY PADILHA TARGINO 
Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Saúde 

Gerenciador Gestora do FMS 
 
 

EMPRESA(S) 
Nome do Responsável 

Fornecedora(s) 
 
Testemunhas:  
 
1)_____________________________________  
CPF 
2)_____________________________________  
CPF       
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ANEXO X 
MINUTA DA PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº xx/2020 
HORA DE ABERTURA: xx:xx Horas  
Objeto: Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de Equipamentos/Materiais 
Permanentes, oriundos da Proposta FNS/MS do Governo Federal nº 11.421.097000/1160-08, em 
atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
 
DADOS DO PROPONENTE:  
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________________ 
CNPJ/CPF: ___________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: _______________________________________________________ 
TELEFONE: __________________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
 

SECRETARIA/FUNDO 

Item Descrição Unid. 
Marca 

Quant 
V. 

Unit. 
V. Total  

       

TOTAL R$  

 
VIGÊNCIA DA ARP: até 12 (doze) meses.  
PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: ........................ 
PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: mínimo 60 (sessenta) dias 
PRAZO DE PAGAMENTO: ..................................... 
Nº DA AGÊNCIA BANCÁRIA ..................  Nº DA CONTA .......................  
NOME/RG/CPF DO RESPONSÁVEL PARA ASSINAR CONTRATO  
 
Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de que trata 
a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT.  
 
Atenciosamente,  
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
________________________________ 
(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de, CNPJ). 


