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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0037/2018 
 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Várzea, Estado das Paraíba,  designado pela 
portaria nº 001, de 02 de janeiro de 2018, torna público que, impreterivelmente e após o 

credenciamento dos proponentes, será realizada licitação na modalidade  PREGÃO, do 
tipo MENOR PREÇO,  que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 
17/01/2002, e suas alterações e do Decreto Municipal n° 001, de 02 de janeiro de 2008, Lei 
Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, e Lei Complementar 147/2014, 
aplicando–se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações 
e demais exigências deste Edital. 
 

- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:  
- Impreterivelmente até as-  10:30 horas do dia 18 de Julho de 2018. 
- Sessão de credenciamento: as 10:30 horas do dia 18 de  julho de 2018. 
- Sessão de abertura da Proposta: logo a seguir ao credenciamento. 
 
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Várzea, 
localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea - PB. 

 
1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação consiste na Aquisição parcelada de equipamentos 
odontológicos, laboratoriais, hospitalares, escritórios, ar-condicionados e 
informática, destinados às atividades da secretaria de saúde deste município, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. 

 
1.2. O Fornecimento, objeto deste pregão será executados sob fiscalização direta e 
imediata da Prefeitura Municipal de VÁRZEA, através da Secretaria da Saúde.  
 
1.3. Os valores e quantidades aqui estimados  são apenas uma estimativa de gasto, não 
podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal 
estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para 
qualquer indenização ao adjudicatário. 
 
1.4. A contar da solicitação o fornecedor deverá entregar o pedido em até 02 (dois) dias 
uteis. 
 
1.5. Os  materiais e equipamentos de saúde a serem adquirido objeto deste contrato 
deverão atender ao disposto na legislação de  acordo com Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) – Ministério da Saúde – Decreto 79.094/97; 
 
1.6 - A licitação será subdividida em ITENS, conforme tabela constante no Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos ITENS for de seu 
interesse. 
 
1.7 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
1.8 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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Anexo I – Termo de Referência  
Anexo II – Carta de credenciamento 
Anexo III – Modelo declaração de Elaboração independente de Proposta  
Anexo IV – Modelo da Proposta 
Anexo V – Modelo das Declarações 
Anexo VI – Minuta de Contrato- arquivos estes que integram este edital e nos termos e 
condições aqui estabelecidas   
Anexo VII- Termo de recebimento do edital;  
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão, na condição de proponente, os interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, empresas individuais, sociedades comerciais e civis, 
regularmente estabelecidas neste país, que sejam nacionais e que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

2.1.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  

2.2. - É Será vedada a participação de empresas que: 

a)  –  Declaradas inidôneas por ato do Poder Público. Caso participe do processo 
licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97 da lei n° 8.666/93, por força 
do disposto no parágrafo único do mesmo artigo; 

b)  – Sob Processo de falência, concordata ou insolvência civil; 

c)  –  Enquadradas nas disposições do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 

d)  – Estrangeiras que não funcionem no País; 

e)  – Cooperativas; 

f)  – Que estejam com o Direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal Suspenso; 

g)  – Que estejam reunidas em consórcio ou coligação;  

h) Empresas constituídas com o mesmo objeto e da qual participe sócios e/ou 
administradores de empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos termos do art. 46, 
da Lei n° 8443/92, desde que a constituição da sociedade tenha ocorrido após aplicação 
da referida sanção e no prazo de sua vigência; 

i) Empresas que tenham condenações civis por ato de improbidade administrativa. 

j) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e 
preferencial, nos termos da Lei Complementar nº147/2014. 

l) As empresas participantes deverão apresentar declaração, conforme modelo anexo 

sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando aptas a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido pela Lei Complementar N. 147/2014. 

2.3. Caso constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas no item anterior, 
ainda que a posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus 
representantes sujeitos às penas legais cabíveis, constantes da Lei no 8.666/93.  
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. O caderno do edital completo poderá ser adquirido exclusivamente e gratuitamente. 

3.2. Qualquer consulta/pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente edital, deverá ser dirigida por escrito a Pregoeira, no endereço 
localizado na Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro – Várzea - Estado da Paraíba, deste 
edital ou por email pmlicitacao@varzea.pb.gov.br  informando o numero da licitação 
indicada no Edital, até 02 (dois) dias uteis antes da data da entrega dos envelopes, 
devidamente protocolado no órgão deste município. As respostas sobre quaisquer 
dúvidas ou necessidades de informações ou esclarecimentos de caráter eminentemente 
técnico serão respondidas pela pregoeira e sua equipe, após pronunciamento da área 
técnica, quando for o caso. 

3.3. Obriga-se o licitante a fazer minucioso estudo do Edital e seus Anexos, de modo a 

poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à Comissão de Licitação as dúvidas, 
divergências e/ou incorreções que possam existir, para os devidos esclarecimentos. 

3.4. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os interessados, cujas 
respostas serão prestadas através do e-mail pmlicitacao@varzea.pb.gov.br  e terão o 
aviso resumido publicado no site http: www.pm@varzea.pb.gov.br e divulgado no Diário 
Oficial do Estado  correspondente a presente PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2018. 

Face ao exposto, os interessados deverão consultar o referido site, até as 24 (vinte e 
quatro) horas que anteceder a data da realização da Sessão Pública, para verificar a 
ocorrência de possíveis mensagens pela CPL/VÁRZEA. 

3.5. Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega das propostas, a pregoeira 

poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas às 
solicitações de esclarecimentos, modificar os documentos de licitação mediante a 
emissão de um aviso de errata, que será publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba 
e site do município, em conformidade com a legislação vigente. 

3.6. Nos temos do Art. 41, §1º, da Lei 8.666/93, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física poderá impugnar os 
termos do edital e/ou seus anexos, mediante petição devidamente fundamentada, por 
representante qualificado, e ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, podendo ser previamente enviada ao e-mail pmlicitacao@varzea.pb.gov.br, e 
devendo os originais ser encaminhados pelos Correios, preferentemente por SEDEX, ou 
apresentados diretamente no protocolo físico da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA. 

3.7. - A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41, § 3º da 
Lei Federal nº 8666/93). 

3.8. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de VÁRZEA o direito de, no interesse da 
Administração Pública, adotar os seguintes procedimentos, sem que caiba aos licitantes 
qualquer tipo de reclamação ou indenização: 

a) Anular ou revogar esta licitação, na forma do disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93; 

b) Alterar as condições deste instrumento convocatório, reabrindo novo prazo para 
entrega dos envelopes, quando tais alterações afetarem a formulação das propostas, 
procedendo-se à publicação do respectivo aviso no Diário Oficial do Estado; e 

c) Adiar a data da abertura da licitação. 

http://www.pm@varzea.pb.gov.br
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4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 

4. A licitante deverá se apresentar para Credenciamento junto a pregoeira através de um 
representante devidamente munido dos documentos que o credenciam a participar deste 
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais. 

4.1. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 

4.2. 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; (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência). 
  
b) Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou 
particular, com reconhecimento de firma do outorgante, NA 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; (copias autenticada ou 
apresentar os originais para conferência). 
 
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto e apresentar Carta de Credenciamento 
conforme anexo II 

d) Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, 
dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame 
licitatório, conforme Modelo de Declaração, constante do Anexo V deste Edital, nos 

termos previsto do inciso IV, do art. 11, do Decreto nº 3.555/2002. 

 
e) Declaração de comprovação, separada de qualquer dos envelopes, exigida 
somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de enquadramento em um dos 
dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e 
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar 123/2006 
atualizada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014, conforme Anexo V. 
 

f) "Se o licitante não credenciar um representante abdica, por via de consequência 
(ipso facto) do direito de fazer lances e, principalmente, de recorrer dos atos da pregoeira" 
 

g) Apresentar declaração de Elaboração Independente de Proposta, atendendo a IN02 
, de 16 de setembro de 2009, do Governo Federal, conforme modelo constante no Anexo 
III do edital; 
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4.3. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato 
constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica) que deverá ser apresentado no momento do 
Credenciamento. 

4.4. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da 
sessão do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião 
ou pela pregoeira ou por membro da sua equipe de apoio antes da sessão para autenticar 
documentos. 

4.5. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de Credenciamento impedirá a participação da licitante no presente certame. 

4.6. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 
credenciado. 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 

4.8. Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 
contenha autorização para este fim. 

4.9. A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar 
legalmente na presente licitação deverá ser entregue fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” 
e “PROPOSTA”, antes do inicio do recebimento dos mesmos.   

4.10. A participação na licitação implica na aceitação integral de todas as exigências 
constantes do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas 
técnicas aplicáveis. 

4.11. Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos licitantes 
no ato de credenciamento, não impedirão a participação destas no certame. No entanto, o 
representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome da licitante, durante a 
sessão, embora esteja garantindo o direito de assisti-la. 

4.12. Fica assegurado às licitantes, desde que devidamente justificado e mediante a 
disponibilização dos documentos previstos nos subitens 4.2., a substituição do seu 
representante legal junto à Comissão Permanente de Licitação.  

4.13. Os documentos de credenciamento serão rubricados pela comissão e pelos 
proponentes presentes, sendo em seguida juntados ao processo de licitação. A não 
apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a 
participação da licitante no certame, porém impossibilitará o representante de se 
manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar documentos ou fazer 
qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.  

4.14.  Somente serão aceitas somente cópias legíveis; 

4.15. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 
qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

4.16. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas 

4.17. Para participar desta licitação os interessados deverão entregar à C P L os 
envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, de acordo com o item 5.0 do 
edital 
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5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA 
DE PREÇO E HABILITAÇÃO. 
5.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos interessados ou seus 
representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, 
a pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos 
abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 
credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes: 
 
5.2 - Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de 
Preço (envelope n.º 1) e Habilitação (envelope n.º 2). 
 

5.2. Declarado encerrado os procedimentos de credenciamento, a partir do horário 
estabelecido no preâmbulo deste Edital, não mais serão admitidos novos proponentes, 
sendo aberta a sessão pela pregoeira. 
 
5.3. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e à Habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, 
os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma 
das alíneas “a” e “b” a seguir: 
a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - ESTADO DA PARAÍBA 
PREGÃO PRESENCIAL 0037/2018 

LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE “1” (PROPOSTA DE PREÇO) 

 
b) envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - ESTADO DA PARAÍBA 
PREGÃO PRESENCIAL 0037/2018 

LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE “2” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

 

5.4. Os envelopes nº 01 e nº 02 deverão conter na íntegra todas as especificações e 
declarações solicitadas como requisitos constantes dos itens 7 e 8  deste Edital, 
respectivamente. 
5.4.1. A inversão de documentos no envelope implicará na desclassificação 
automática da licitante, por configurar violação do sigilo da proposta. 

5.5. Os documentos necessários a participação neste processo deverão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, este 
deverá ser através de Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial, nos termos da Lei 
Estadual 10.132/2013, ou por qualquer membro da Comissão da PMV. Caso a 
autenticação seja feita por membro da Equipe de Apoio ou pela Pregoeira. 
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5.6. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma 
original ou em cópia reprográfica. Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua 
autenticidade através de consulta realizada pela Equipe de Apoio da Pregoeira, podendo 
o licitante apresentá-las já conferidas e autenticadas pelos emissores. No caso de 
expirada as validades no momento da contratação, estas deverão ser reapresentadas. 

5.7 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 
Propostas de Preço. 

5.8. Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo os documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus 
anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente. 

5.9. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame 
licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos 
respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor 
juramentado. 

5.10. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos 
documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação. 

5.11.A não entrega da Declaração exigida no subitem 4.2. letra “d” deste Edital implicará o 
não recebimento, por parte da pregoeira, dos envelopes contendo a documentação da 
Proposta de Preço e de Habilitação . 
 
5.12. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
5.13. O Credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta 
apresentada, em todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, 
legitimamente, em umas eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a 
interrupção da sessão para contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre 
o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pela 
Pregoeira. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – 
ENVELOPE “1” 

6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, 
identificado como Envelope “1”, com a indicação do(s) item(ns) de participação. 

6.2 A proposta para o(s) item(ns) licitado(s) deverá ser apresentada em 02 (duas) vias 
digitada, devidamente datada, rubricadas as suas folhas e assinada por representante 
legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras 
informações de livre disposição, o seguinte: 
 
a) Razão social da empresa, número do CNPJ, número da Inscrição Estadual e endereço 
do proponente; e número do processo de pregão; 
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b) Especificação completa do produto ofertado, marca ofertada . Nos preços propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  
 
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos da 
data marcada para abertura. 
 
d) Os preços propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional (real), 
expressos em algarismo (até duas casas decimais) e valor global por extenso; 
 
e) A proposta de preços deverá  conter o preço unitário e global para cada item 
cotado, objeto deste Pregão, no modelo da Proposta de Preços – Anexo IV  deste Edital; 
 

f) Em caso de divergência entre valores expressos e algarismo e por extenso, 
serão considerados estes últimos; 
 
g) Quaisquer tributos, custos e despesas direta ou indiretas omitidos nas 
propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pelos pleitos de acréscimos a esses ou qualquer título, devendo os 
respectivos bens ser fornecidos a PMV sem ônus adicionais; 
 
h) Conter declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as 
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão. 
 
i)Por se tratar de venda ao consumidor final, os licitantes de outras Unidades da 
Federação deverão adotar, na composição de seus preços, a alíquota interna do ICMS do 
estado de seu domicílio. 
 
j) A validade mínima do produto ofertado é de (12) doze meses, contados da data de 
entrega dos produto no município de VÁRZEA . 
 
k) conter as seguintes declarações: 
.k.1) Que após o recebimento da ordem de fornecimento iniciarei a o fornecimento no prazo 

de 02 (dois) dias. 

k. 2) Que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, 

incidentes sobre o objeto deste Pregão. 

k.3) que tem total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e 

seus Anexos 

6.3   Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições 
estabelecidas, uma vez abertas as propostas escritas. Os erros, equívocos e omissões 
havidos nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, 
no caso de desclassificação, qualquer recurso ou eximir-se do fornecimento do objeto da 
presente licitação. 

6.4  Solicita-se que fornecedores façam constar o número da conta corrente, agência e 

banco preferido onde deseja receber seus créditos, se vencedoras, com objetivo de  
facilitar procedimentos de pagamento. 
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6.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista 
no Edital. 

6.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação 
da proposta implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste 
Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 
legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

6.7. As propostas apresentadas somente poderão ser alteradas em seus 
valores durante a fase de lance, em consequência da aplicação do regime diferenciado e 
favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela 
Lei Complementar nº 123/06, ou por negociação realizada pela Pregoeira. 

6.7.1. O licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na 
proposta, com o intuito de acrescer o valor proposto ou desviar-se de obrigações 
previstas em legislação. 

 
7.0 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1  Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 
             
  a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 
 
b) apresentarem preços excessivos (descontos irrisórios) ou manifestamente 
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado; 
  
c) apresentarem proposta alternativa. 
 
7.2 Serão classificados pela Pregoeira, primeiramente, o proponente que apresentar a 

proposta de menor preço e, em seguida, todas as propostas com percentuais sucessivos 
e inferiores, em até 10%. Não havendo no mínimo duas propostas dentro do percentual 
acima, serão classificadas as propostas de melhores ofertas, até que se obtenha o 
mínimo de 03 (três) empresas aptas  a ofertar lances, conforme disposto no art. 4º da Lei 
10.520/2002. 
 
7.3 Quando não existirem, no mínimo, três propostas superiores em até 10% (dez por 
cento) da menor proposta de preços, serão classificadas as três melhores de menor 
preço, quaisquer que sejam seus valores. 
 
7.4 Aos proponentes classificados conforme o item anterior, será dada oportunidade 
para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos de percentuais de descontos 
distintos e decrescentes. 
 
7.5 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma seqüencial, 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. 
 
    7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
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de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances.  
 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal implicará na exclusão do licitante desta 

etapa e na manutenção do último valor por ele apresentado, prevalecendo este último 
lance para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.7    Caso não se realizem novos lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor valor Por Item e o estimado para a contratação. 
 
7.8 A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar 
necessário, onde cada um terá até dois minutos para formular seu lance. 

 
7.9 Só será aceito lance cujo preço por item seja menor do que o último lance 
anteriormente registrado; e que cujo valor unitário, após o lance, contenha algarismo 
(até duas casas decimais). 
 
7.10 Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal 

para menor preço. E encerrada essa etapa competitiva, as ofertas serão ordenadas 
exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 
7.11. Atendendo os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

LC 147/14, após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e sido verificada a ocorrência 
de empate – 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 melhor proposta – será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na 
definição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.12. Para efeito do disposto no item 7.11., ocorrendo o empate, proceder-se-à da 
seguinte forma: 
 
7.12.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 
prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto deste Pregão;  
 
7.12.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no subitem 7.11, a seguir, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
 
7.12.3 – A(s) licitante(s) enquadrada(s) nos termos do subitem 7.11, deverá(ão) 
apresentar junto com a documentação de habilitação, comprovação da sua condição 
declarada, por meio de DECLARAÇÃO FORMAL, emitida pelo representante legal da 
licitante, sob pena de não lhe serem aplicadas no certame as regras estabelecidas para 

microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive quanto a questão da regularidade 
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fiscal, nos termos estabelecido no subitem 8.2.2 do edital, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
 
7.12.3.1 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

7.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

7.12.5. O disposto no subitem 7.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.13 Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 

ao objeto definido neste edital e seus anexos,  decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.14 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
do proponente. Em atendimento a Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 
nº147/2014, deve ser observado o disposto no item 8 deste Edital. 
 
7.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidade constantes no item  19 do Edital. 
 
7.16  Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, e não havendo 

manifestação acerca da intenção de interpor recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto do 
certame à empresa declarada vencedora, sendo a adjudicação do objeto definido neste 
edital e seus anexos efetuada pelo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.  
  
7.16.1. Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, deverão ser 
observadas às disposições constantes no item 10, deste Edital. 
 
7.17  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento 

em caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a conformidade entre o 
menor lance e o valor estimado para a contratação. A Pregoeira poderá oferecer 
contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
7.18 Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem 
inabilitados, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (OITO) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou outras propostas, escoimadas das 
causas que ocasionaram as inabilitações ou desclassificações, de acordo com o art. 48, § 
3o , da Lei nº 8.666/93. 
 
7.19- Se a proposta  não for aceitável ou se o licitante não atender as exigências  de 
habilitação, a pregoeira examinara a proposta subseqüente e assim sucessivamente na 
ordem  de classificação até seleção de proposta que melhor atender a este edital. 
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7.20 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira e membros da equipe de apoio e 
representantes das licitantes presentes 
 
7.21 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 
 
7.22 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 

na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
7.23 Não se considerará, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem não 
prevista no objeto deste edital e seus anexos. 
 
7.24 Na fase de julgamento a Pregoeira poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes 
atenderem as solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 
convocação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 
 
7.25 Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo 

tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este 
será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 
7.26 Se o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato e a 

receber a nota de empenho e, conseqüentemente, não cumprir as obrigações contraídas, 
será aplicada a regra estabelecida no item 10 deste edital. 
 

7.27- A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nela contidas. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive os de 
materiais, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação. 

 

.8.   DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “2” 

 
8.1.1 Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender as 

condições exigidas a seguir:. 
 
O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
 
a) Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não está impedida 
de participar de licitações promovidas pela Administração Pública, não foi declarada 
inidônea para licitar e contratar com  Administração Pública e que está ciente da obrigação 
de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 
da Lei nº 8666/93, conforme modelo constante do anexo V deste edital; 
 

b) Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 14 (quatorze) anos em qualquer 
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trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei 9.854/99), conforme modelo constante do 
anexo V deste edital; 
 
c) Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a 
responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, 
sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que 
fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Equipe de Apoio; 
conforme modelo constante do anexo V deste edital; 
 
d) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; conforme modelo 
constante do anexo V deste edital; 
 
8.2 HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 

8.2.1. RELATIVA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Comerciais, deverão apresentar devidamente registrados no 

Órgão de Registro do Comércio local de sua sede os respectivos Contratos Sociais e 
todas as suas alterações subseqüentes ou o respectivo instrumento de Consolidação 
Contratual em vigor, com as posteriores alterações, se houver; 
 
b) As participantes, em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar os seus 
respectivos Atos Constitutivos e todas as alterações subseqüentes em vigor, devidamente 
inscritos no Cartório de Registro Civil, acompanhados de prova da diretoria em exercício; 
 
c) As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão apresentar as 
publicações nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos Sociais em vigor, 
acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores. 
 
d) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis; 
 
e) Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
   
8.2.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL  E TRABALHISTA  
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido pela 
Secretaria da Receita Federal; assegurada a regra para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. 
 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, ou Alvará de 
localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura da sede da licitante; (art. 29, II);  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS), assegurada a 
regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei 
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme alteração LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
interessada, assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; No caso 
do fornecedor ser sediado em outra cidade, deverão obter junto a Secretaria da Fazenda 
do Município de Várzea, a declaração e/ou Certidão Negativa de Tributos Municipais com 
este município. 
 
e)Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, inclusive 
contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria 
da Fazenda Nacional ( Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 de setembro 
de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014), do domicílio sede 
da contratante, assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. 
 
f) Prova de regularidade com o FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS); emitida pela 
Caixa Econômica Federal; assegurada a regra para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. 
 
g)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.  (Incluído dada 
pela Lei nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011), assegurada a regra para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei 
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme alteração LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ATENÇÃO: Caso as certidões expedidas pela Fazendo Federal, Estadual e Municipal, 
sejam POSITIVAS, a Prefeitura de Várzea, reserva-se ao direito de  só aceita-las se as 
mesmas contiverem expressamente COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 
206 do CTB.  
 
 
8.2.3. RELATIVOS A CAPACIDADE TÉCNICA 
 
a) Pelo menos um atestado de Capacidade Técnica da Licitante, emitido por entidade da 
Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada 
que comprove, de maneira satisfatória aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 
com firma reconhecida em cartório. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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 a.1. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
da empresa Proponente, com firma reconhecida em cartório. 
  
 a.1.1. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
Proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa Proponente, ou que 
tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa 
Proponente. 
a.1.2). No atestado ou declaração de capacidade técnica deverá constar, sob pena de 
inabilitação, além das exigências citadas, as seguintes informações: nome do contratado 
e do contratante, nome ou razão social e CNPJ ou CPF do contratado, com identificação 
do signatário responsável pela emissão, e com firma reconhecida. 
 
a.1.3) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
da empresa Proponente 
 
a.1.4). Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
Proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa Proponente. 
 
b) Autorização de Funcionamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) – Ministério da Saúde – Decreto 79.094/97;(essa exigência não será exigida 
para os licitantes que cotarem os itens 2,9,10,11,12,13 do edital)  
 
8.2.4. RELATIVOS A CAPACIDADE ECONOMICO FINANCEIRA 
8.2.4.1. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso reste declarado que ficam 
excluídos os processos no âmbito do processo judicial eletrônico-PJE, a licitante 
necessariamente também precisa apresentar a certidão de distribuição PJE falência, 
recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. 

8.2.4.2. a certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando explicitamente 

o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua emissão. 
 
8.3 DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LC 147/14. 

a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação. 

c.1)A prorrogação do prazo prevista no caput deste inciso será concedida pela 
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação, ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
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c.2)Após a intimação referida no caput deste inciso, a pregoeira informará que 
suspenderá a sessão para aguardar o prazo concedido para regularização da 
documentação e informará também a data e hora da reabertura da sessão. 

c.3.)Confirmada a regularidade dos documentos do licitante declarado vencedor, será 
imediatamente oportunizada a possibilidade de interposição de recurso, encerrada a 
sessão e extraída a ata correspondente. 

d) A não regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas neste 
subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e neste Edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação.  

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no citado item c será 

analisada a documentação de habilitação do licitante que originalmente apresentou a 
menor proposta ou lance e, se regular, será declarado vencedor.  

8.4. Na fase de julgamento o Pregoeira poderá promover quaisquer 
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os 
licitantes atenderem as solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento 
da convocação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da 
diligência promovida. 
 
8.5. Efetuados os procedimentos previstos nos itens anteriores deste Edital, e sendo 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira procederá, de imediato, à 
verificação do atendimento das condições de habilitação deste licitante, que em caso 
positivo será declarado habilitado, onde a documentação apresentada será devidamente 
rubricada pelos representantes legais das licitantes e membros da Comissão que decidirá 
pela habilitação ou inabilitação das participantes, dando ciência às interessadas na 
própria sessão ou em outra que será oportunamente convocada 
 
8.6 Os envelopes contendo a documentação de habilitação dos licitantes 

desclassificados ou que não tenha ganho nenhum item, ficarão lacrados, em poder da 
CPL até a efetiva homologação do certame, superada essa fase, os envelopes serão 
devolvidos. Ultrapassado o prazo de 30(trinta) dias sem que o licitante venha retirar seu 
envelope, estes seram incinerados. 
 
8.7. Na análise da habilitação das licitantes será verificada nos seguintes 

sistemas/cadastros, sem prejuízo dos demais documentos exigidos neste Edital: 
a) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Portal da 
Transparência do Governo Federal; (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/); 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa 
do CNJ – Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 
8.7.1 Após consulta acima, as LICITANTES que possuírem restrição ao direito de 
participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, serão 
inabilitadas. 
8.7.2 A verificação em sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 
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8.7.3. Em ocorrendo a situação que duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados 
de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas. 
 
8.7.4 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 
posterior. 
 
8.8. Os documentos exigidos no item 8.2.2, obtidos através de sites, terão sua validade 

verificada, via internet, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que 
havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, 
prevalecerá a segunda, observado o disciplinamento constante do item 8.3. 
 
8.9. Os envelopes contendo a documentação de habilitação dos licitantes 
desclassificados ou que não tenha ganho nenhum item, ficarão lacrados, em poder da 
CPL até a efetiva homologação do certame, superada essa fase, os envelopes serão 
devolvidos. Ultrapassado o prazo de 30(trinta) dias sem que o licitante venha retirar seu 
envelope, estes serão incinerados. 
. 
9. DA ADJUDICAÇÃO  
 
9.1. Caso não haja manifestação de interpor recurso por parte dos demais licitantes, a 
adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pela Pregoeira no final da sessão, 
sendo registrada em ata ou posteriormente, caso seja necessário alguma análise mais 
detalhada das propostas; 
9.2. Se houver interposição de recurso administrativo, o item atacado pelo recurso 
administrativo será adjudicado pela autoridade competente para julgar esse instrumento 
de ataque à decisão da Pregoeira; 
 
10. DOS RECURSOS  
10.1  Declarado o vencedor do presente PREGÃO, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a 
síntese razões em ata, quando lhe será concedido o prazo de (03) três dias úteis para 
apresentação das razões do recurso por escrito e protocolado no setor competente da 
Prefeitura, podendo juntar memoriais, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade 
de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
10.2  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso, ao final 
da sessão do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação. 
 
10.3   Qualquer recurso contra a decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo; 
 
10.4 O acolhimento do recurso importará a invalidade apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
10.5 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 

interessados, através de comunicação por escrito. 
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10.6 Os elementos indispensáveis à defesa dos interesses da pregoante poderão ser 
vistos no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Várzea, Estado da Paraíba, situado 
na  Rua Manoel Dantas, nº 279 - Centro – Várzea-PB. 
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 
para assinar o contrato no prazo definido em edital. 
 
11.1.1. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a 

aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos produtos cotados, antes da 
homologação do certame; 
11.1.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no item 13.5 do edital. 
 
12.0 DA DESPESA 
12.1 AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, CORRERÃO À 
CONTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO DE 2018 - 
RECURSOS  ORDINÁRIOS/MINISTERIO DA SAÚDE,  PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11228.615000/1170-02, 
E TERMO DE COMPROMISSO REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS TERMO Nº: 2517101712261243757 02.051 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 603 4490.52 99 211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE , 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 2015 2033 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ELEMENTO 
DE DESPESA Nº. 44.90.52- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
 
13. DO CONTRATO  
13.1  A contratação  com a firma vencedora far-se-á por termo de Contrato, com 
base no Edital, na proposta apresentada, na Lei nº 10520/02, pelo  Decreto Municipal n° 
001, de 02 de janeiro de 2008, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e minuta anexa. 
 
13.2  O valor inicial estimado do Contrato será expresso em moeda corrente. Caso 
haja modificações no Sistema Financeiro, tais como emissão de nova moeda, extinção ou 
criação de indexadores, etc., as adaptações necessárias serão feitas através de Termo 
Aditivo. 
 
13.3  O período de vigência do contrato decorrente dessa licitação será pelo período 

de 2018, contados a  partir da data de assinatura do Contrato. 
 
13.4  Para efeito de reajuste prevalecerá o contido no edital. 
 
13.5  A licitante será convocada para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por uma única vez. 
 
13.6.Se a licitante vencedora não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é 

facultado a pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação. 
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13.6.1 Na convocação dos licitantes remanescentes, será observada a classificação final 

da sessão originária do Pregão, observando-se com relação a cada novo licitante 
convocado, os procedimentos estabelecidos no item 8 deste Edital. 

13.6.2 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos 

de habilitação na data da primeira sessão. 

 
14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
14.1. Entregar os equipamentos em até 2 (dois) dias corridos, a contar da requisição, 

sempre com produtos de boa qualidade, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e 
nas quantidades solicitadas, mediante requisição, devidamente assinadas pelo Setor 
competente. 
14.1.1. Feita a entrega pela Contratada, o Contratante, por intermédio do responsável pelo 

recebimento identificado da Ordem de Fornecimento (OF), realizará no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, os exames necessários para a aceitação e aprovação dos equipamentos, 
de modo a comprovar que os mesmos atendem às especificações estabelecidas no Edital, 
conforma descrito na proposta vencedora.  
14.1.2. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os equipamentos não atendam às 
especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em 
parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 
14.2. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 
escrito da PMV. 
14.3. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em 
bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não estejam em conformidade 
com as especificações do Termo Referencia. 
14.4. Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes ao fornecimento. 
14.5. Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 
14.6. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 
escrito  da PMV.  
14.7.Vencendo-se a certidões da regularidade fiscal e trabalhista, a mesma deverá ar, a 
CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas. 
14.8.Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
14.9.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido. 
14.10.Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos; 
14.11.Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.  
 
15.0 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
15.1  O CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a: 
15.1.1-Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;observados na execução 
do especificado do objeto; 
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15.1.2.  Proporcionar ao Contratado todos os meio necessários para o fiel comprimento do 

contrato; 
15.1.3. Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades contratuais e legais; 
15.1.4. Fiscalizar a execução do contrato. 

 

 16. DA RESCISÃO  
16.1- A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal  n º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e     fundamental  da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência da Administração. 
a) A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração 
com as conseqüências previstas  em lei. 
b) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no Art. 78 da Lei 
Federal 8.666 /93. 
 
Parágrafo 1 º -  Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei 
Federal 8.666 / 93 sem que haja culpa da CONTRATADA  será esta ressarcida dos 

prejuízos regulamentares comprovados quando os houver sofrido, 
 
Parágrafo 2 º  -  A rescisão contratual de  que trata o Inciso I do Art. 78 acarretará as 
conseqüências previstas no Art. 80, Incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, e 
suas alterações posteriores. 
 
17. DO PAGAMENTO 
17.1.   O pagamento será efetuado parceladamente ao contratado, através de 

empenho ordinário, mediante atesto da entrega pelo setor competente.  
17.2. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
17.3. O equipamento entregue na secretaria de saúde na sede do município deverá ser 
rigorosamente, aquele descrito no pedido, sendo que, na hipótese de entrega de produto 
diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização. 
 
18.DOS PREÇOS  E MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO CONTRATO 
18.1. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto, sendo irreajustável nesse período. 
18.2. Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser 
promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido 
estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem 
como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do 
disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93. 
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19. DAS PENALIDADES 
19.1-A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas 
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam o descumprimento total das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções. 
19.2. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da 
inexecução total ou parcial do fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se 
seguem: 
a) Advertência; nos seguintes casos; 

   a.1. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado; 
b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, quando a contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecimento do objeto do 
presente compromisso, com desrespeito aos prazos estabelecidos no termo referido na 
cláusula décima nona; 
§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou 
alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de 
Fornecimentos diferentes, a multa a ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia 
de atraso. 
c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de 
várzea-PB, e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 
quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
19.3. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra “a”, será 
aplicada pela administração do órgão recebedor do Fornecimento prestado, de ofício e 
mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato. 
19.4. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade 

são de competência do Prefeito Municipal, concedida à defesa do compromissário prestar 
o Fornecimento no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de 
vista. 
19.5. A multa prevista na cláusula décima nona, letra “b” será aplicada pelo gestor do 

contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses: 
a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 
20% (vinte por cento) do valor total do compromisso; 
b) O Fornecimento executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez 
por cento) do valor total do compromisso de Fornecimento. 
c) O Fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 
sujeitará o CONTRATADO à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 
estimado para o presente Fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do 
estabelecido. 
19.6 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 

administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito a contraditória e ampla 
defesa, com todos os meios a eles imanentes. 
19.7 As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, 
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bem como não eximem o compromissário executor da plena execução dos Fornecimentos 
solicitados. 
19.7.1 As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 
representante da Administração (gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 
19.8 Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das 
penalidades previstas neste compromisso. 
19.9 O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de 
referência do Fornecimento, a que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou 
se o mesmo estiver denegado. 
19.10 Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado 
diretamente do CONTRATADO que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis a contar da data da notificação. 
19.11. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a 

XVIII e parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou parcial 
do contrato. 
  
20. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
20.1 -A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários  no montante de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do Contrato, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, observando-se o disposto no parágrafo 2º  e seguintes do referido artigo. 
 
21.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições 
deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
21.2 Não será admitida a transferência a terceiros das obrigações previstas nesta 

licitação.  
 
21.3 A Prefeitura Municipal de Várzea reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente 
a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou mediante provocação de terceiros,  não cabendo às licitantes o direito de 
indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo segundo do citado artigo.  
 
21.4 Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão 

atendidos pela pregoeira ou Equipe de Apoio no horário das 07h às 11h, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na  Manoel Dantas, 279- Centro, Várzea - PB. 
 
21.5 Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela pregoeira, de acordo com o que 

reza a Lei Federal 10.520/02, o Decreto Municipal n° 001, de 02 de janeiro de 2008 e, 
subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
21.6 Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e abertura 

dos envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente de funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 

21.7 A documentação apresentada para fins de habilitação e credenciamento dos 

vencedores, fará parte dos autos da licitação e não será devolvida aos proponentes. 
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21.8 Questões irrelevantes quanto ao credenciamento, proposta de preços e 
documentação, serão sanáveis pela pregoeira e a equipe de apoio. 
 

 
     VÁRZEA - PB, 04 de julho de 2018. 

 
 

 
 

EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA 
Pregoeira Oficial /PMV 

 
 
 
 

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA 
LICITAÇÕES E CONVÊNIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ESTADO DA PARAÍBA 
    MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

    PREFEITURA MUNICIPAL 
                       CNPJ:08.884.066/0001-01 

________________________________________________________________________ 

 24 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA –   
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2018 
 
1- JUSTIFICATIVA E BASE LEGAL 
 

1.1.       A elaboração deste Termo de Referência está de acordo com o estabelecido 
pela Lei nº 10.520 de 17.07.2002, bem como, Decreto Municipal n° 001, de 02 de 
janeiro de 2008. 
 

 
2- DO OBJETO- Aquisição parcelada de equipamentos odontológicos, laboratoriais, 

hospitalares, escritórios, ar-condicionados e informática, destinados às atividades da 
secretaria de saúde deste município,  conforme especificações constantes no nos itens 
a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID QUANT 

1 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 
Característica: capacidade reservatório/potencia/consumo 
39 L/1  1,5HP/6  7 PÉS Isento de óleo sim. Especificação: 
COMPRESSOR MÉDICO ODONTOLÓGICO: Compressor de 
uso médico e odontológico vertical, isento de óleo para até 2 
consultórios com pressostato, unidade de tratamento de ar 
acoplado com quatro estágios de filtragem coalescente capaz 
de remover partículas submicrônicas sólidas de óleo e de água 
presentes no ar comprimido e eficiência de remoção de 
partículas de 0,3 a 0,6um , o que representa de 98,5 % a 
99,9999% , chave liga/desliga , sistema térmico de proteção de 
sobreaquecimento, com dois manômetros de pressão 
integrado, interna e de saída de ar para rede , filtro de ar com 
sistema drenagem automática com regulador de pressão da 
saída de ar integrado, dois cabeçotes independentes, com 
refrigeração nos motores através de ventoinha , e mangueira 
flexível metálica de interligação , para utilização em réguas de 
duralumínio identificadas nas cores padrão ABNT contendo : 5 
saídas com sistema de válvula de impacto para utilização em 
sistema de aerossolterapia e ou nebulização , incluindo ainda 
máscaras, sendo 05 unidades adulto , 05 unidades infantil , 5 
kits de extensão completo , 05 unidades de fluxometro de 0 a 
15lt/min , já instalados nas unidades de saúde com distancia 
máxima de até 30 mts da unidade compressora, com todo 
material necessário para  o perfeito funcionamento da rede de 
nebulização, toda fixação deverá ser aparente fixadas através 
de braçadeiras de aço , incluindo buchas e parafusos a uma 
distância mínimo de 1 mt. Tensão: 110 ou 220v monofásico; 
potência: 2.28 HP/ e 1700W mínimo , deslocamento teórico : 
424 L/ min mínimo; Número de :04 ; número de pistões : 04 , 
pintura do reservatório interna e externa , e pés de borracha 
com sistema de amortecimento. Garantia mínima de 12 meses 

Und 2 
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a contar da data de instalação; produto com registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA e certificado de conformidade com 
as normas NBR ICE/INMETRO ou equivalente do país de 
origem do equipamento desde que reconhecida pelo INMETRO 
(ICE, CE, etc.). OBS: o equipamento deverá ser entregue e 
instalado pelo fornecedor.  

2 

AR CONDICIONADO 
CARACTERISTICA: CAPACIDADE 12.000 BTUS TIPO SPLIT 
FUNÇÃO QUENTE E FRIO 
Tipo: Split  
Ciclo: Quente e Frio 
Capacidade: 12.000 BTUs 
Timer 
Controle Remoto 
Vazão de Ar: 10 m/min 
Nível de Ruído: 39/33/25/19 
Função Autolimpeza 
Função Desumidificar 
Tecnologia de Refrigeração Inverter 
Função elimina vírus, bactérias e ácaros 
Função Resfriamento Rápido 
Função Sleep 
Função Religamento Automático 
Função Direcionado de Ar 
Especificações Técnicas 
Modelo: ASNW122BRG2.AMRGLAZ 
Potencia: 1085 W 
Consumo de Energia: 16,8 kwh/mês 
Selo Procel (Eficiência Energetica): A 
Cor: Espelhado 
Garantia: 12 meses 
Dimensões e Peso 
Dimensões da Evaporadora (AxLxP): 285x885x205 mm 
Dimensões da Condensadora (AxLxP): 4830x7170x2300 mm  
Peso da Evaporadora: 11 kg  
Peso da Condensadora: 28 kg 
Itens Inclusos 
01 Unidade Condensadora 
01 Unidade Evaporadora 
Manual de Instalação 
Manual do Usuario 
Controle Remoto sem Fio  
02 Pilhas AAA. 

Und 4 

3 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO 
Característica: Caneta do Jato Bicarbonato autoclavável  
integrado; Caneta do Ultra-som autoclavável,  filtro de ar 
incorporado com drenagem automática, Copo do bicarbonato 
removível, Sistema de limpeza de ponta e condutores de pó 
transdutor do ultrassom piezoeletrico através de pastilhas 

Und 2 
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cerâmicas   estabilizado eletronicamente, peça de mão do 
ultrassom com capa 
Características Técnicas: 
• Freqüência de ultra-som de 29 kHz; 
• devendo possuir 04 ajustes da seguinte forma:  
- Ajuste de água para ultra-som; 
- Ajuste de água para Jato (Independente do Ultra-som); 
 - Ajuste de ar para Jato; 
- Ajuste de nível de Potência do Ultra-som; 
 • Capacidade do reservatório de 30g; 
• Utiliza água pressurizada; 
• Acompanha 3 insertos em liga de metal especial e 
autoclaváveis; 
• Peças de mão, leves e anatômicas; 
• Chave autoclavável para troca dos insertos; 
• Mangueiras lisas, leves e flexíveis; 
• Pedal de comando móvel para atuação conforme 
necessidades; 
• Seleção automática de voltagem. 

4 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA  
CARACTERISTICA: CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO 
INOXIDAVEL MODO DE OPERADOR/ DIGITAL 
CAPACIDADE/ até 75 LITROS/NÃO POSSUI 
Câmara de esterilização em aço inoxidável;  Painel digital com 
dois displays independentes, inteiramente em teclado de 
membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo 
dos parâmetros do ciclo;  Controle do ciclo totalmente 
automático através de microprocessador eletrônico SMT 
(Surface Mount Technology) com milhares de ciclos 
programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a 
segundo e de temperatura grau a grau;  Fecho da tampa de 
triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de 
encaixe e deslizamento porrolamento axial;  Secagem do 
material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo 
segundo a segundo. Com opção deciclos extras; Sistema de 
porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço 
inox laminado;  Guarnição em silicone vulcanizado fixada na 
câmara de esterilização;  Atuação descontínua da resistência 
durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica;  
Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; 
Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro 
visuais e sonoras;  Produto resistente, de fácil instalação, 
operação e manutenção Bandejas; Copo medida; 
Mangueira de drenagem; Cabo de energia; Manual de 
instruções. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de 
instalação; produto com registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA e certificado de conformidade com as normas NBR ICE 
/ INMETRO ou equivalente do país de origem do equipamento 
desde que reconhecida pelo INMETRO (ICE, CE, etc.). O 

Und 2 
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equipamento deverá ser entregue e instalado pela contratada 
 
Câmara de esterilização em aço inoxidável;  
Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em 
teclado de membrana e com avisos que permitem o controle 
simultâneo dos parâmetros do ciclo;  
Controle do ciclo totalmente automático através de 
microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology) 
com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de 
tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau;  
Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de 
abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial;  
Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e 
de tempo segundo a segundo. Com opção deciclos extras; 
Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço 
carbono e aço inox laminado;  
Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de 
esterilização;  
Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor 
consumo de energia elétrica;  
Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; 
Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro 
visuais e sonoras;  
Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção 
Bandejas; 
Copo medida; 
Mangueira de drenagem; 
Cabo de energia; 
Manual de instruções. 

5 

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 
(equipo/sugador/refletor) 
CARACTERISTICA: Odontológico completo, com as seguintes 
características: Base em ferro fundido ou similar, articulação 
central única; comando  eletrônico de subida e descida do 
assento e encosto feito através de comando da cadeira: pedal; 
incorporado a base da cadeira para operação e também por 
parte de um auxiliar, que permitam movimentos sincronizados 
de encosto e assento; cabeceira: articulada; refletor multifocal 
(mais de uma intensidade) equipo tipo cart ou acoplado unidade 
auxiliar 01 sugador cuba porcelana/cerâmica seringa tríplice 
possui peça reta possui contra ângulo micro motor possui 
caneta de rotação possui terminais no mínimo 3; possui 01 
(uma) posição de trabalho e volta à zero programável pelo 
operador. Encosto para cabeça com apoio biarticulado; 
estofamento anatômico, sem costura, de alta densidade; 
mangueiras embutidas; braço direito articulado; equipamento na 
cor verde; refletor acoplável à cadeira, com braço articulado, 
com no mínimo 20.000 lux, acendimento do refletor no pedal. 
Cuspideira acoplável à cadeira, que acompanha os movimentos 

Und 2 
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da mesma, dotada de bacia removível em cerâmica ou similar 
removível para desinfecção; estrutura interna em aço com 
pintura epóxi; 02 (dois) sugadores (sendo um de alta potência) 
com separador de detritos na caixa de comando; mangueiras 
com engate rápido; braço ambidestro do equipo. Equipo 
odontológico acoplado, com braço bi-articulado, com 
movimento horizontal e vertical do braço, bandeja em aço inox, 
contendo uma seringa tríplice, um terminal para micro-motor e 
um para a alta rotação; pedal de comando progressivo 
acoplado à cadeira. Garantia mínima de 12 meses a contar da 
data de instalação; produto com registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA e certificado de conformidade com as normas 
NBR ICE / INMETRO ou equivalente do país de origem do 
equipamento desde que reconhecida pelo INMETRO (ICE, CE, 
etc.). O equipamento deverá ser entregue e instalado pela 
contratada. 

6 

APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO 
CARACTERISTICA: INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO 
CONVENCIONAL MODO DE OPERADOR DIGITAL  TENSÃO 
MINIMO 7MA  Leveza e precisão nos movimentos.  Exclusiva 
Tecnologia Green com 95% menos chumbo. O  APARELHO de 
Raio X para radiografia periapical e interproximal, com as 
seguintes características: tipo coluna móvel; com rodízios e 
braços articulados e balanceados; rodízios com travas em pelo 
menos duas rodas diagonais; painel com display digital, que 
permita a seleção do tempo de exposição; garantindo 
radiografias uniformes com boa qualidade; tensão no tubo de 
70 KVP; corrente no tubo entre 7mA e 9mA; área focal de 60 
mm, ponto focal de 0,8 x 0,8; ampola com gerador imerso em 
óleo; cabeçote com câmera de expansão; dispositivo de 
segurança de proteção térmica interna do cabeçote; chave 
liga/desliga; timer digital; bip sonoro conjugado a emissão de 
raio X; tempo de exposição que atenda à faixa entre 0,2 a 2,5 
seg; disparador à distância, com cabo espiralado com 
comprimento mínimo de 5 metros; cone limitador do campo de 
radiação; cabeçote com blindagem em chumbo; sistema de 
segurança que impeça o disparo em caso de sub e 
sobretensão; alimentação monofásica 110V/220V - 60Hz; 
manual de uso em português. Garantia mínima de 12 meses a 
contar da data de instalação; produto com registro no Ministério 
da Saúde/ANVISA e certificado de conformidade com as 
normas NBR ICE/INMETRO ou equivalente do país de origem 
do equipamento desde que reconhecida pelo INMETRO (ICE, 
CE, etc.). OBS: o equipamento deverá ser entregue e instalado 
pelo fornecedor.  

Und 2 

7 

Carros de curativos  
Característica: acessórios balde e bacia material de confecção 
aço inoxidável  
 Equipado com quatro rodízios de 360°; 

Und 1 
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8 

MESA DE EXAMES 
CARACTERISTICA: ACESSÓRIO (S) SUPORTE PARA PAPEL 
POSIÇAO DO LEITOR MOVÉL  
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 
Próprio para exames, repouso e massagens, leito acolchoado 
em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte 
para lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões: 1,80m 
comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 

Und 2 

9 

ARMÁRIO DE VITRINE – Material de confecção, Aço ferro 

pintado, duas portas, possuir laterais de vidros. Und 1 

10 

GELADEIRA / REFRIGERADOR – Capacidade mínimo de 299 

litros, cor branca. Und 1 

11 

BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO - Tipo 

Pressão coluna simples aço inox Und 2 

12 

IMPRESSORA LASER (COMUM)  
CARACTERISTICA: ESPECIFICÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA 
EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; 
IMPRESSORA LASER COM PADRAO DE COR 
MONOCROMÁTICO;RESOLUÇAO MINIMA DE 1200 X 1200 
DPI; VELOCIDADE DE 35 PGINAS POR MINUTOS PPM; 
SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5,A4 CARTA E OFICIO; 
CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PAGINAS; CICLO 
MENSAL DE 50.000 PAGINAS ;INTERFACE USB; PERMITIR 
COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10,100,100 
ETHERMET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E 
VERSO AUTOMATICO; O PRODUTO DEVERA SER 
NOVO,SEM USO REFORMA OU RECONDICIONAMENTO 
GARANTIA 12 MESES.  

Und 1 

13 

Computador (desktop-básico) BASICO 
ESPECIFICAÇAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 
PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP 
COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AMD 
A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 
GIGABYTE; MÉMORIA RAM DE 08 (OITO) GIGBYTES, EM 02 
(DOIS) MODULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGBYTES 
CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2,133 MHZ OU SUPERIOR, 
OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA 
PRINCIPAL DEVE TER AQUIRTETURA ATX,MICROATX,BTX 
OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E 
DIVULGADOS NO SITIO WWW.FORMFACTORS.ORG, 
ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES ; 
POSSUI PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 
OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE 
INTRUSÃO DE CHASSIS,COM ADICIONADOR INSTALADO 
NO GABINETE;O ADPTADOR DE VIDEO INTEGRADO 
DEVERÁ SER NO MINIMO DE 01(UM) GIGABYTE DE 
MEMORIA,POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 
10.1 OU SUPERIOR,SUPORTAR MONITOR 
ESTENDIDO,POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE 

Und 1 
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VIDEOS,SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO 
HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE 
GRAVAÇAO DE DSICO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO 
USB,ABNT2,107 TECLAS (COM FIO)E MOUSE USB,800 
DPI,2 BOTÕES,SCROLL ( COM FIO); MONITOR DE LED 19 
POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) INTERFACES DE REDE 
10/100/1000 WIFI PADRÃO IEE 802.11 B/G/N; SISTEM 
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (34 BITS); FONTE 
COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO 
EXIGIDA NO ITEM; GABINETE PERIFERICOS DEVERÃO 
FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS 
EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE,TECLDO,MOUSE 
E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADACÕES NEUTRS DAS 
CORES BRANCA,PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO 
PADRAO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO 
PRODUTO DEVERAO SER NOVOS,SEM USO,REFORMA OU 
RECONDICIAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.  

14 

CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESSO– Aço e Ferro 
pintado, suporte de soro,  capacidade minima de 130 kg, 
elevação de pernas, braços escamoteável. Und 1 

15 

Otoscópio Simples – Com iluminação direta/ halógena – xênon; 
Lâmpada a vácuo 2,7V; 
Fabricado em fibra de vidro reforçado; 
Lente de aumento 2,5vezes; 
Sistema selado para otoscopia pneumática; 
Lente removível para instrumentação; 
Cabo de metal cromado resistente a corrosão. 
Acompanha conjunto: 
05 espéculos reutilizáveis 2,5mm; 
06 espéculos reutilizáveis 4mm; 
01 Estojo rígido para acondicionamento; 
01 manual de instruções. 

Und 1 

16 ESCADA- com dois degraus em aço e ferro pintado Und 1 

17 

DETECTOR FETAL  
CARACTERISTICA: TIPO PORTATIL  
TECNOLOGIA DIGITAL  
Características: Transdutor de alta sensibilidade 
Compacto, leve e de fácil operação 
Alto-falante de alta performance 
Design ergonômico e compartimento para transdutor 
Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador 
Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento 
automático 
Tela de LCD para visualização numérica e da onda do 
batimento cardíaco fetal 
Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis 
Funcionamento com pilhas alcalinas 
Especificação:       
 Alimentação: bateria AA (bateria não incluída)   

Und 2 
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Frequência ultrassom: 2 MHz   
Intensidade de ultrassom: <10mW/cm2   
Exibição: 45mm × 25 milímetros LCD   
FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm   
Resolução da FCF: 1bpm   
Precisão FHR: ± 1 bpm   
Consumo de energia: <1W   
Dimensões: 135 milímetros × 95 milímetros × 35 milímetros   
Peso líquido: 200g           
 Acompanha: 
Corpo principal 
Sonda 2 MHz  
2 Baterias Ni-MH  
Adaptador AC 110/220V, 50/60Hz 
Bolsa de transporte 
Manual 

18 

mesa ginicologica - material aço/ferro pintado, leito movel, 
Dimensões: 1200 mm x 600 mm x 800, Dimensões do leito: 
1800 mm (C); Und 1 

19 

OTOSCOPIO CONVENCIONAL, CARACTERISTICA: 
ILUMINÇÃO ILUMINAÇAO DIRETA/ HALOGENA-XENON 
COMPOSIÇÃO  - COM NO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 
LENTES 
Cabeçote em metal nobre cromado; 
Acoplamento por sistema de rosca; 
Cabo em metal cromado para 2 pilhas medias; 
Regulagem de intensidade da luz; 
Capa revestida antiderrapante para punho; 
Acondicionamento em bolsa própria; 
garantia. 

Und 1 

20 

Amalgamador odontológico 
Característica: tipo capsular modo de operação digital 
DETALHES TÉCNICOS: 
Peso liquido: 4.395 kg 
Peso Bruto: 4.585 kg 
Tensão:127/220V 
Consumo: 100 W 
Frequência de vibração: 4.000 a 4.600 / minutos 
Largura: 21 cm 
Altura: 22 cm 
Comprimento: 20 cm 

Und 1 

21 

BIOMBO - Biombo triplo com rodízios do tipo móvel estrutura 
em tubo de aço redondo, dobrável em ambos os lados, 
bandeiras em tecido de algodão cru, pés com ponteiras 
plásticas e rodízios nas laterais, pintura epóxi com tratamento 
anticorrosivo, proteção radiológica com Lençol de chumbo 
interno de 1,0mm de espessura e teor de pureza 99,985% 
totalmente estruturado em alumínio polido. Espessura: Mínimo 
de 02 MM; Tipo: curvo Largura: 80cm; Altura: 200cm; Peso 

Und 1 
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aproximado: 62kg | 71kg. Garantia: 24 meses; Pintura: Epóxi 
eletroestática. Garantia mínima de 12 meses a contar da data 
de instalação; produto com registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA e certificado de conformidade com as normas NBR ICE 
/ INMETRO ou equivalente do país de origem do equipamento 
desde que reconhecida pelo INMETRO (ICE, CE, etc.). O 
equipamento deverá ser entregue e instalado pela contratada 

22 

BOMBA GERADORA DE VÁCUO até 2HP/CV, Potência/Vácuo: 
de 0,5 A 1,2 HP/110 A 730 MMHG 
ESPECIFICAÇÃO: Bomba de vácuo para atender até 02 
consultórios simultaneamente, com sistema automático de 
descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com motor de 
eixo em aço inox, com no mínimo 01 HP/CV de potência, 
tensão 110v, vácuo máximo de até 500 mm/HG, vazão de ar 
mínima de 400 l/min, com filtro de entrada de água, com 
separador de resíduos(biossegurança), com bomba construída 
totalmente em bronze (Flange, rotor e tampa), com protetor 
térmico intermitente protegendo o circuito eletrônico contra 
quedas de tensão na rede elétrica. 

Und 1 

23 

FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS 
TIPO: LED, SEM FIO RADIÔMETRO Display digital. 
Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação. 
Comandos de programação na própria caneta. 
Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz 
constante, independente do nível de carga da bateria. A 
solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de 
carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total – 120 
minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. 
Bivolt automático. Sistema stand by. Desliga automaticamente 
após 2 minutos sem utilização. 
Garantia mínima de 12 meses a contar da data de instalação; 
produto com registro no Ministério da Saúde/ANVISA e 
certificado de conformidade com as normas NBR 
ICE/INMETRO ou equivalente do país de origem do 
equipamento desde que reconhecida pelo INMETRO (ICE, CE, 
etc.). OBS: o equipamento deverá ser entregue e instalado pelo 
fornecedor.  

Und 1 

24 

JATO DE BICARBONATO 
Característica: base para estabilidade não possui 
Filtro de ar com drenagem não possui 
Jateamento de superfícies através de um sistema de geração 
de partículas de bicarbonato de sódio em suspensão, inseridas 
em um jato de ar comprimido. 
 Adaptável ao encaixe Borden do equipo.  
Ponteira giratória 360º, removível e autoclavável 121º C. 
Console com entrada de ar, agua e reservatório de bicarbonato. 
Acessorio 01 peça de mao para jato de bicarbonato. Garantia 
mínima de 12 meses a contar da data de instalação; produto 
com registro no Ministério da Saúde/ANVISA e certificado de 

Und 1 
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conformidade com as normas NBR ICE/INMETRO ou 
equivalente do país de origem do equipamento desde que 
reconhecida pelo INMETRO (ICE, CE, etc.). OBS: o 
equipamento deverá ser entregue e instalado pelo fornecedor.  

25 

MOCHO 
Característica: material de confecção aço/ferro pintado 
Encosto possui regulagem de altura a gás: 
Garantia: 12 meses 
Dimensões: 55 x 65 cm (L x P) 
Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm 
Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm 
Mocho com sistema de elevação do assento acionado por uma 
alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo 
peso do usuário e de subida por ação de mola, movimentos 
amortecidos por sistema de gás pressurizado; base com 
rodízios de grande resistência, estrutura e sustentação; 
Material: Cromado com Estofado em Courvim na cor verde 
assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado, 
recoberto com pvc expandido sem costuras, lavável, com 
encosto ergonômico; regulagem longitudinal, na cor verde; 
alimentação de 220 volts, 60 Hz 

Und 1 

26 

NEGATOSCÓPIO  
Visualizador de RX, Radiográfico 
Tipo: Lâmpada Fluorescente/2 Corpos 
Elaborado em chapa de aço tratado e pintado, iluminado por 
placas de LEDs com potência de 15W por corpo atingindo 
luminância de 2000cd/m2, acendimento através de interruptor 
individual e dimmer para ajuste da intensidade luminosa, parte 
frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação 
homogênea e uniforme, sistema de fixação de filmes atraves de 
sistema prendo-grav, furação para fixação em 
parede.Alimentação: 100-240V (Bivolt)Opcional: Base para uso 
do negatoscópio na mesa. 

Und 1 

27 

SELADORA 
CARACTERISTICA: TIPO/APLICAÇÃO MANUAL-
/PEDAL/GRAU CIRUGICO  
 SELADORA de Papel Grau cirúrgico com as seguintes 
características: largura da selagem - 13mm, selagem horizontal, 
velocidade de selagem - 10m/min, arraste da embalagem por 
correias sincronizadas, controle eletrônico de temperatura 
análogo, comando de aquecimento e acionamento do motor 
independente, potências 280 Watts, tensão - 220v/60hz, 
dimensões aproximadas (380 x 280 x 180) mm. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante. 
Garantia mínima de 12 meses a contar da data de instalação; 
produto com registro no Ministério da Saúde/ ANVISA e 
certificado de conformidade com as normas NBR ICE / 
INMETRO ou equivalente do país de origem do equipamento 
desde que reconhecida pelo INMETRO (ICE, CE, etc.). O 

Und 1 
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equipamento deverá ser entregue e instalado pela contratada. 

 
OBS: As quantidades aqui elencados é apenas uma estimativa de consumo, não 

podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal 
estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para 
qualquer indenização ao adjudicatário. 
 
3– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
1. Entregar os equipamentos em até 2 (dois) dias corridos, a contar da requisição, 
sempre de boa qualidade, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas 
quantidades solicitadas, mediante requisição, devidamente assinadas pelo Setor 
competente. 
1.1. Feita a entrega pela Contratada, o Contratante, por intermédio do responsável pelo 
recebimento identificado da Ordem de Fornecimento (OF), realizará no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, os exames necessários para a aceitação e aprovação dos 
equipamentos, de modo a comprovar que os mesmos atendem às especificações 
estabelecidas no Edital, conforma descrito na proposta vencedora.  
1.2. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os equipamentos não atendam 
às especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou 
em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do bem não aceito no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
2. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 
escrito da PMV. 
3. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em 
bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não estejam em 
conformidade com as especificações do Termo Referencia. 
4. Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao fornecimento. 
5. Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 
6. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 
escrito  da PMV.  
7. Vencendo-se a certidões da regularidade fiscal e trabalhista, a mesma deverá ar, a 
CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas. 
8.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por 
uso indevido. 
9.Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos; 
10.Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.  
  
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1-Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;observados na 
execução do especificado do objeto; 
4.2.  Proporcionar ao Contratado todos os meio necessários para o fiel comprimento do 
contrato; 
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4.3. Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o 
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 
4.4. Fiscalizar a execução do contrato. 
 
5-Validade da Proposta 

 A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 
 
6-Forma de Pagamento e entrega 
1.   O pagamento será efetuado parceladamente ao contratado, através de 

empenho ordinário, mediante atesto da entrega pelo setor competente.  
2. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
3. O equipamento entregue na Secretaria de saúde  do município deverá ser 
rigorosamente, aquele descrito no pedido, sendo que, na hipótese de entrega de 
produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização. 
     
7-Critérios para Decisão da Proposta Vencedora 
 O critério para decisão da proposta vencedora será o de menor preço    

 
8 – Fiscalização do Contrato – 

A fiscalização do contrato será exercida por servidor do município, indicado pela 
Secretaria de Saúde do Município, acompanhado pelo setor de controle interno do 
município.. 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO - 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0037/2018 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
                   Local e data  

 
A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de VÁRZEA- PB 

 
 

Senhora  Pregoeira, 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a)   ________________________________ 

portador(a) da carteira de identidade nº _____________, expedida pela SSP do Estado 
de ____________________, para nos representar no processo licitatório relativo ao 
Pregão nº  0037/2018, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado, negociar preço e, ainda, rubricar documentos, 
renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, assinar atas, 
recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à referida 
licitação. 

 
Atenciosamente, 

 
_________________________________________ 

Identificação e assinatura do outorgante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0037/2018 
ANEXO III–  

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, DE 

QUE  TRATA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 

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

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  

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

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 
completa) 
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ANEXO IV- MODELO CARTA PROPOSTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0037/2018 
 
 
Os dados da empresa: 

Razão Social _______________________________________________________ 

CNPJ (MF) nº _______________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº ________________________________________________ 

Endereço __________________________________________________________ 

Fone________________________________E-MAIL ________________________ 

CEP___________________Cidade_______________________Estado _________ 

 
Em atendimento ao solicitado no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0037/2018 
informamos a seguir os nossos preços para  XXXXXXXX, conforme especificações do 
edital e seus anexos. 

 

ITEM OBJETO FABRICAN
TE /MARCA 

UND QUAN
T. 

PÇ. UNIT. PÇ; TOTAL 

       

       

 TOTAL      

 
Valor Global da Proposta: 
Validade da proposta: 
Declaro que após o recebimento da ordem de fornecimento iniciarei a o fornecimento no 

prazo de 02 (dois) dias. 

 Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, 

incidentes sobre o objeto deste Pregão. 

Declaro que tem total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão 

e seus Anexos 

 
 
Cidade – UF, ____de _____ de ____ 
 
 
Responsável Legal 
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ANEXO V- MODELO DECLARAÇÕES 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0037/2018 
 

(usar papel timbrado da empresa) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 (inciso VII do artigo 4o da Lei no 10.520, de 2002); 

 
1 )  letra “d”item 4.4.2 
 
A empresa _______________________________________, CNPJ nº 
_______________________, sediada __________________________________, declara, 
sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no 
processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2018. 

Local e data, 
__________________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante Legal 
 
 
2 )  letra “e ”item 4.4.2 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE; 

 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, 
para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
0037/2018, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________(órgão expedidor:___________ e do CPF nº _________________,  
DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da 
legislação vigente. 
 
(local e data)_______________, _____ de _____________ de_______ 

 
 
 

__________________________________________________________ 
(representante legal, assinatura) 
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3) letra “a” do item 8.1 

 

(Papel timbrado  ou personalizado da empresa) 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 
 
A empresa _______________________________________, CNPJ nº 
_______________________, sediada __________________________________, por 
intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) ________________________________, 
portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de 
licitações promovidas pela Prefeitura de VÁRZEA      -Estado da Paraíba e nem foi 
declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua 
habilitação no processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0037/2018, em 

cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Local e data, 
 

_______________________________________________________________ 
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

4) letra “b” do item 8.1 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador (a) Carteira de Identidade 

_______________ e do CPF nº  ______________DECLARA,  para fins do disposto inciso 

V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor  de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou  insalubre. 
 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. em 
qualquer trabalho. 
 
(*) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

 
Local e data, 

______________________________________________________________ 
  Carimbo (ou nome legível) e assinatura  do Representante legal 
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MODELO DECLARAÇÃO QUE ASSUME A RESPONSABILIDADE PELA 

AUTENTICIDADE E VERACIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 
5) letra “c” do item 8.1 

 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador (a) Carteira de Identidade 

_______________ e do CPF nº  ______________DECLARA que estar ciente das 

condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de 

todos os documentos apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária 

desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares 

solicitadas pela Equipe de Apoio; 

 

Local e data, 
______________________________________________________________ 

  Carimbo (ou nome legível) e assinatura  do Representante legal 
 

 
 
MODELO DECLARAÇÃO  
 
 
6) letra “d” do item 8.1 

 
A empresa _______________________________________, CNPJ nº 
_______________________, sediada __________________________________, declara 
de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
Local e data, 

______________________________________________________________ 
  Carimbo (ou nome legível) e assinatura  do Representante legal 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2018 
CONTRATO PMV/SECAD Nº            /2018 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA - 
ESTADO DA PARAÍBA E .xxxxxxxxxxx                      
 
O MUNICÍPIO DE VÁRZEA,  entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico 
Único, sediada á Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro – Várzea - PB, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.884.066/0001-01, 
representada neste ato pelo Prefeito constitucional Sr. Otoni Costa de Medeiros, brasileiro, 
casado, advogado, com CPF(MF) nº ....................... e RG ..............., doravante denominado 
de CONTRATANTE, e a empresa .........................., inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. ....................., com sede na Rua/Domicílio..............., n°. 
....., em..............................., representada por  ..........., CPF E RG.........  doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, a serem realizados na 
forma de execução indireta, mediante cláusulas e condições a seguir, tudo de acordo com 
o Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0037/2018. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO -   O presente contrato tem por objeto o na 
................, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste 
Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os fornecimentos obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem 
como às disposições do Pregão nº 00XX/2018, além das obrigações assumidas na 
proposta firmada pela Contratada e dirigida ao Contratante, contendo os valores dos 
produtos, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Contrato, no que não o contrariem. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - A presente contratação tem o valor mensal de  R$ 
_________ (_______).  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- É facultado ao CONTRATANTE o direito de fazer 

acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, nas mesmas condições propostas, 
na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, observando-se o disposto no 
parágrafo 2º e seguintes do referido artigo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO –  

1-  O pagamento será efetuado parceladamente ao contratado, através de empenho 
ordinário, mediante atesto da entrega pelo setor competente.  
2 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
3. O equipamento entregue na Secretaria de Saúde do Município, deverá ser 
rigorosamente, aquele descrito no pedido, sendo que, na hipótese de entrega de produto 
diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização. 
  



                    ESTADO DA PARAÍBA 
    MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

    PREFEITURA MUNICIPAL 
                       CNPJ:08.884.066/0001-01 

________________________________________________________________________ 

 43 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -   Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições 

elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 
conformidade com as instruções normativas vigentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir 
do pagamento devido à CONTRATADA às importâncias correspondentes a multas, faltas 

ou débitos a que porventura tiver dado causa. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA -  O presente Contrato terá o prazo de validade 
no ano de 2018, a contar da data da assinatura deste termo de acordo com o Art. 57 de Lei 
nº 8.666/93, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado através de Termos 
Aditivos.  
 
CLÁUSULA QUINTA  - DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA –  

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, CORRERÃO À 
CONTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO DE 2018 - 
RECURSOS  ORDINÁRIOS/MINISTERIO DA SAÚDE,  PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11228.615000/1170-02, 
E TERMO DE COMPROMISSO REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS TERMO Nº: 2517101712261243757 02.051 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 603 4490.52 99 211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE , 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 2015 2033 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ELEMENTO 
DE DESPESA Nº. 44.90.52- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Entregar os equipamentos em até 2 (dois) dias corridos, a contar da requisição, sempre 
com produtos de boa qualidade, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas 
quantidades solicitadas, mediante requisição, devidamente assinadas pelo Setor 
competente. 
6.1.1. Feita a entrega pela Contratada, o Contratante, por intermédio do responsável pelo 
recebimento identificado da Ordem de Fornecimento (OF), realizará no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, os exames necessários para a aceitação e aprovação dos equipamentos, 
de modo a comprovar que os mesmos atendem às especificações estabelecidas no Edital, 
conforma descrito na proposta vencedora.  
6.1.2. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os equipamentos não atendam às 

especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em 
parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 
6.2. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 

escrito da PMV. 
6.3. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom 

estado de conservação, que apresentem defeitos ou não estejam em conformidade com as 
especificações do Termo Referencia. 
6.4. Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o pagamento 
de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes ao fornecimento. 
6.5. Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente 

de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 



                    ESTADO DA PARAÍBA 
    MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

    PREFEITURA MUNICIPAL 
                       CNPJ:08.884.066/0001-01 

________________________________________________________________________ 

 44 

6.6. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 

escrito  da PMV.  
6.7.Vencendo-se a certidões da regularidade fiscal e trabalhista, a mesma deverá ar, a 
CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas. 
6.8.Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
6.9.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido. 
6.10.Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos; 
6.11.Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA  SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE-   O CONTRATANTE 
compromete- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. O CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a: 
 
  1) efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, 
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas; 
2)  preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido 
documento e entregar a via própria ao fornecedor;   
 3) notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do especificado neste Contrato.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO- Não será permitida a transferência a terceiros das obrigações 
prevista neste contrato. 
 
CLÁUSULA  OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO-A 

execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas no art. 
67 da Lei nº 8.666/93, será acompanhada por um representante do CONTRATANTE, 

especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização do CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou terceiros na execução 
do fornecimento objeto do presente Contrato.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES –  

1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas 
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam o descumprimento total das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções. 
 
2. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da 
inexecução total ou parcial do fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se 
seguem: 
a) Advertência; nos seguintes casos; 

   a.1. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado; 
b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de 
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atraso, quando a contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecimento do objeto do 
presente compromisso, com desrespeito aos prazos estabelecidos no termo referido na 
cláusula décima nona; 
§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou 
alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de 
Fornecimentos diferentes, a multa a ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia 
de atraso. 
c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de 
várzea-PB, e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 
quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
3. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra “a”, será aplicada 

pela administração do órgão recebedor do Fornecimento prestado, de ofício e mediante 
proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato. 
4. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são 
de competência do Prefeito Municipal, concedida à defesa do compromissário prestar o 
Fornecimento no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de 
vista. 
5. A multa prevista na cláusula décima nona, letra “b” será aplicada pelo gestor do contrato 
e terá cabimento nas seguintes hipóteses: 
a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 
20% (vinte por cento) do valor total do compromisso; 
b) O Fornecimento executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez 
por cento) do valor total do compromisso de Fornecimento. 
c) O Fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 
sujeitará o CONTRATADO à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 
estimado para o presente Fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do 
estabelecido. 
6 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 
administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito a contraditória e ampla 
defesa, com todos os meios a eles imanentes. 
7 As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, 

bem como não eximem o compromissário executor da plena execução dos Fornecimentos 
solicitados. 
7.1 As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 
representante da Administração (gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 
8 Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das 
penalidades previstas neste compromisso. 
9 O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de 
referência do Fornecimento, a que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou 
se o mesmo estiver denegado. 
10 Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado 
diretamente do CONTRATADO que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis a contar da data da notificação. 
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11. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a XVIII e 

parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou parcial do 
contrato.. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO- O contrato só poderá ser 
alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO O presente contrato poderá ser 
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, nas seguintes hipóteses: 
 
 I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII  e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
 III – judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO- Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, são assegurados 
à Administração os direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal e, em sendo 
amigável, esta deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Prefeitura 
de Várzea.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO-  De conformidade com o 
disposto no art. 61, § 1º da Lei nº 8.666/93, o presente contrato será publicado, na forma 
de extrato, no Diário Oficial do Município. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-  DO FORO  

As partes contratantes elegem o foro da comarca a que pertencer a cidade de Várzea, no 
Estado da Paraíba, para dirimir eventuais questões relacionadas com este Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo lavrado em duas vias de igual teor e 
forma, o qual, depois de lido e achado conforme será assinado pelas partes e pelas 
testemunhas abaixo. 
 

Várzea, ___ de _______ de 2018. 
 

OTONI  COSTA DE  MEDEIROS 

Prefeito Constitucional de Várzea- PB 
CONTRATANTE 

________________________ 
CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS 
_________________________________ 
Nome: 
CPF: 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
 

 
 
 
 



                    ESTADO DA PARAÍBA 
    MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

    PREFEITURA MUNICIPAL 
                       CNPJ:08.884.066/0001-01 

________________________________________________________________________ 

 47 

 
 

 
ANEXO VII-                       

COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 
 

PREGAO PRESENCIAL Nº 0037/2018 

 

EMPRESA:____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

CNPJ : ___________________________________________________ 

ENDEREÇO:____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________EMAIL:______________________ 

CIDADE:__________________________ESTADO_____________________ 

 

DECLARO HAVER RETIRADO O EDITAL REFERENTE AO PROCESSO ACIMA 
CITADO, BEM COMO TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS A PARTICIPAÇÃO 
NESTA  LICITAÇÃO,  E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E 
EXIGENCIAS DA MESMA. 

 

_________________de ______________________de 2018. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura 

 

 

_______________________________________ 

NOME LEGÍVEL DO DECLARANTE: 
 
 
 
 
 
 


