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Planilha Orçamentária 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO 

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÃO INCLUSOS TODOS OS 
TRIBUTOS, CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU 

DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE 

 

16 de maio de 2018. 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

EDITAL DE LICITAÇÃO
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
MENOR VALOR POR ÍTEM 
 
A Prefeitura Municipal de Jaciara 
designados pela Portaria nº 146/2018
conhecimento dos interessados que no dia, 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ÍTEM, para REGISTRO DE PREÇOS, o qual será regid
17 de julho de 2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8 de agosto de 2000, altera
Decretos nº. 3693/00, de 20 de dezembro de 2000 e 3784/01, de 6 de abril de 
2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº. 2.499/2006 de 
11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e alterações posteriores e 
ainda à Lei Complementar 123/2006, sendo observadas as condições deste Edital 
e seus Anexos, além das demais disposições legais aplicáveis.
 

Processo no 
Tipo de Licitação: 
Data do pregão 
Horário: 
Local: 

 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 A presente Licitação tem por objeto 
de equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para 
atendimento do Hospital Municipal, 
Centro de Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família 
– PSF e Laboratório 
Referência constante no anexo I deste

 
1.2 O Município de Jaciara não se obriga a adquirir/utilizar da(s) Licitante(s) 

Vencedora(s) os quantitativos indicados na Planilha de Preços, anexos a este 
Edital, podendo realizar licitação específica para a aquisição pretendida, ou 
utilizar-se de outros meios legais, hipótese em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário do Registro de Preços terá preferência, nos termos 
do § 4º, do art. 15, da Lei n
art. 7º, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, com as alterações 
do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002.
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018 - SRP 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1970/2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio, 
146/2018, de 14 de maio de 2018, torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia, hora e local, abaixo indicados
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ÍTEM, para REGISTRO DE PREÇOS, o qual será regido pela Lei 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8 de agosto de 2000, altera
Decretos nº. 3693/00, de 20 de dezembro de 2000 e 3784/01, de 6 de abril de 
2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº. 2.499/2006 de 
11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e alterações posteriores e 

Complementar 123/2006, sendo observadas as condições deste Edital 
e seus Anexos, além das demais disposições legais aplicáveis. 

1970/2018 
 MENOR VALOR POR ÍTEM 

30 de maio de 2018  
Às 09:00 horas (horário de MT) 
Av. Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, 
Centro, Jaciara- MT 
Fone (66) 3461 7925 Ramal 

A presente Licitação tem por objeto o “Registro de preços para aquisição 
de equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para 
atendimento do Hospital Municipal, Centro de Reabilitação de Jaciara, 
Centro de Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família 

 no Município de Jaciara/MT”, conforme 
constante no anexo I deste Edital.  

O Município de Jaciara não se obriga a adquirir/utilizar da(s) Licitante(s) 
Vencedora(s) os quantitativos indicados na Planilha de Preços, anexos a este 

podendo realizar licitação específica para a aquisição pretendida, ou 
se de outros meios legais, hipótese em que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do Registro de Preços terá preferência, nos termos 
, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações e do 

3.931, de 19 de setembro de 2001, com as alterações 
4.342, de 23 de agosto de 2002. 
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PARA REGISTRO DE PREÇOS - TIPO 

e equipe de apoio, 
, torna público para 

, abaixo indicados, fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

pela Lei 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos 
Decretos nº. 3693/00, de 20 de dezembro de 2000 e 3784/01, de 6 de abril de 
2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº. 2.499/2006 de 
11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e alterações posteriores e 

Complementar 123/2006, sendo observadas as condições deste Edital 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, 

“Registro de preços para aquisição 
de equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para 

Centro de Reabilitação de Jaciara, 
Centro de Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família 

onforme Termo de 

O Município de Jaciara não se obriga a adquirir/utilizar da(s) Licitante(s) 
Vencedora(s) os quantitativos indicados na Planilha de Preços, anexos a este 

podendo realizar licitação específica para a aquisição pretendida, ou 
se de outros meios legais, hipótese em que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do Registro de Preços terá preferência, nos termos 
, com suas posteriores alterações e do 

3.931, de 19 de setembro de 2001, com as alterações 
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1.3 O EDITAL e seus anexos poderão ser enviados via e
gravação em CD (do próprio licitante)
das 12:00hs às 18:00hs
mesmo encontra-se disponível ainda no site: 
de opção pela forma impressa do mesmo será cobrado taxa de R$ 50,00 
(cinqüenta reais), não restituível, pagável mediante depósito ou transferência 
entre contas, a ser efetuado no Banco do Brasil 
CORRENTE 13.218-7- 
 

1.4 A prestação dos serviços 
assinatura do Contrato
Departamento de Compras
prorrogado por igual período

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão. 
 
2.1.1 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas.
 

2.1.2 Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos 
apresentados deverão referir
proposta de preços;

 
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 
2.2.1Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação;
 
2.2.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública suspenso, 
 
2.2.3 Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do 

Conselho Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou sócios, que 
pertençam, ainda, que parcialmente, a empresa do mesmo grupo que 
estejam participando desta licitação; 

 
2.2.4 Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura 

Municipal de Jaciara.
 
2.2.5 Estrangeiras que não funcionem no País. 

      
 
        

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

O EDITAL e seus anexos poderão ser enviados via e-mail, ou através de 
próprio licitante) comparecendo à prefeitura no horário 

:00hs nos dias de expediente na Prefeitura, sendo que o 
se disponível ainda no site: www.jaciara.mt.gov.br

de opção pela forma impressa do mesmo será cobrado taxa de R$ 50,00 
(cinqüenta reais), não restituível, pagável mediante depósito ou transferência 
entre contas, a ser efetuado no Banco do Brasil - Agência 0854-

 PMJ EDITAL (Jaciara-MT). 

A prestação dos serviços será realizada em até 12 (doze) meses da 
ontrato/Ata de Registro de Preços, mediante requisição do 

Compras da Prefeitura de Jaciara-MT, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 

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

Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos 
apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ/MF constante da 
proposta de preços; 

admitida nesta licitação a participação de empresas: 

Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
em dissolução ou em liquidação; 

Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do 
Conselho Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou sócios, que 
pertençam, ainda, que parcialmente, a empresa do mesmo grupo que 

am participando desta licitação;  

Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Jaciara. 

Estrangeiras que não funcionem no País.  
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mail, ou através de 
prefeitura no horário 

nos dias de expediente na Prefeitura, sendo que o 
www.jaciara.mt.gov.br. Em caso 

de opção pela forma impressa do mesmo será cobrado taxa de R$ 50,00 
(cinqüenta reais), não restituível, pagável mediante depósito ou transferência 

-0 – CONTA 

) meses da 
, mediante requisição do 

, podendo ser 

Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 

licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos 
se ao mesmo CNPJ/MF constante da 

Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do 
Conselho Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou sócios, que 
pertençam, ainda, que parcialmente, a empresa do mesmo grupo que 

Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura 
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 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 

3.1 A proponente deverá apresentar
por um representante que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 
sua representada, devendo, ainda, no ato de
identificar-se exibindo documento de identidade ou outro equivalente.

 
3.2 O credenciamento far

procuração ou instrumento particular com firma reconhecida
poderes para formular ofertas e lances de preços 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhada de cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 
ou assemelhado da sociedade empresária proponente, o representante 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura.

 
OBSERVAÇÕES: 

 
a) Se o reconhecimento de firma 
instrumento deve estar 
(Estatuto/Contrato Social)
b) b) Se o reconhecimento de firma 
jurídica (empresa licitante), 
constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a 
legitimidade do signatário.

 
3.3 Atenção: “As empresas que 

previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar 
documentos que comprovem que a empresa está enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei,ou 
seja, certidão simplificada expedida pela 
Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou 
declaração de enquadramento validada pela junta comercial
dos benefícios contidos n
3.3.1. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior 
deverá ocorrer quando do credenciamento, 
dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006.

 
3.4. Os representantes das empresas

Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 
(Anexo IV deste edital).
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DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto 
por um representante que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 

se exibindo documento de identidade ou outro equivalente.

O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhada de cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da sociedade empresária proponente, o representante 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

ecorrência de tal investidura. 

reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa física, 
instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa 
(Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante;

reconhecimento de firma estiver em nome 
jurídica (empresa licitante), fica dispensada a apresentação do ato 

, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a 
legitimidade do signatário. 

3.3 Atenção: “As empresas que se beneficiarem do regime diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar 
documentos que comprovem que a empresa está enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei,ou 

certidão simplificada expedida pela Junta Comercial 
Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou 
declaração de enquadramento validada pela junta comercial
dos benefícios contidos na referida lei”. 

A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior 
deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação 
dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006. 

Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 
(Anexo IV deste edital). 
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se para credenciamento junto à Pregoeiro 
por um representante que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

entrega dos envelopes, 
se exibindo documento de identidade ou outro equivalente. 

instrumento público de 
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 

e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhada de cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social que comprove os poderes do 

, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da sociedade empresária proponente, o representante 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

da pessoa física, o 
acompanhado do ato constitutivo da empresa 

, que comprove a legitimidade do outorgante; 
em nome da pessoa 

dispensada a apresentação do ato 
, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a 

arem do regime diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar 
documentos que comprovem que a empresa está enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei,ou 

Junta Comercial (Conforme 
Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou 
declaração de enquadramento validada pela junta comercial e gozarão 

A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior 
sob pena de não aplicação 

credenciadas deverão apresentar 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

3.5. Não será admitida a participação de um mesmo repres
uma empresa licitante. 

 
3.6. O Pregoeiro deixa claro que toda documentação mencionada nos itens 

acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma 
definitiva a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sob pena de NÃO 
credenciamento. 
 

3.7. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa 
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. 
IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). As empresas interessadas em 
participar do certame que não apresent
exigidos para credenciamento não poderão ofertar lances, manifestar 
intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao 
certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de 
Preços (envelope nº. 01).
 

3.8. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO:
 
3.8.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da 
outorga de credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilita
documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja 
dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados 
dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá o 
novo lacramento dos mesmos.
 
3.8.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da 
licitante tirar as cópias de documentos necessários, porventura retirados dos 
envelopes de proposta e/ou de habilitação.
 
3.8.3. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão conferir os documentos 
referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão, e lançar o 
respectivo carimbo de “confere com o original”.
 

3.9. Os documentos que credenciam o representante 
separadamente dos envelopes de n.ºs: 01 e 02

 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS
 

4.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) 
envelopes, devidamente, fechados e 
seguintes requisitos: 
 
a) Envelope A: Proposta de Preços
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Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de 
 

deixa claro que toda documentação mencionada nos itens 
acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma 
definitiva a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sob pena de NÃO 

O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa 
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. 
IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). As empresas interessadas em 
participar do certame que não apresentarem nenhum os documentos 
exigidos para credenciamento não poderão ofertar lances, manifestar 
intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao 
certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de 

nº. 01). 

3.8. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO:

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

os mesmos. 

Na fase de credenciamento será permitido ao representante da 
licitante tirar as cópias de documentos necessários, porventura retirados dos 
envelopes de proposta e/ou de habilitação. 

ou a Equipe de Apoio poderão conferir os documentos 
referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão, e lançar o 
respectivo carimbo de “confere com o original”. 

Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues
dos envelopes de n.ºs: 01 e 02. 

DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 

A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) 
envelopes, devidamente, fechados e rubricados no fecho e atender aos 

Proposta de Preços 
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entante, para mais de 

deixa claro que toda documentação mencionada nos itens 
acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma 
definitiva a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sob pena de NÃO 

O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa 
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. 
IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). As empresas interessadas em 

arem nenhum os documentos 
exigidos para credenciamento não poderão ofertar lances, manifestar 
intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao 
certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de 

3.8. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO: 

Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da 
outorga de credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de 

ção ou qualquer outro 
documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja 
dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados 
dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá o 

Na fase de credenciamento será permitido ao representante da 
licitante tirar as cópias de documentos necessários, porventura retirados dos 

ou a Equipe de Apoio poderão conferir os documentos 
referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão, e lançar o 

deverão ser entregues 

A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) 

rubricados no fecho e atender aos 
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b) Envelope B: composto pelos 
item 7 deste Edital. 

 
4.1.1 Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os 

seguintes dizeres:
 

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF 

 
ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF 
 

4.2 A proposta deverá ser elaborada 
pelo sistema, disponível no site para download, 
empresa e redigido em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante proponente, 
ressaltando-se que manuais catálogos e impressos a
não precisam ser assinados e rubricados;

 
 4.2.1 Os passos para inserção dos dados na Proposta em Mídia são os 

seguintes: 
 
 1º Passo: clique no arquivo com nome de 
 
 2º Passo: Clique em “Carregar Arquivos”
 
 3º Passo: Selecione o arquivo XML que está dentro da pasta.
 
 4º Passo: Coloque o valor de suas propostas para cada item com 

uniformidade entre as propostas escritas;
 
 5º Passo: Clique em “Confirmar”
 
 6º Passo: Grave em um CD ou pen drive 
 
 Observação: O arquivo da Proposta e o programa 

disponíveis para download no site da prefeitura de Jaciara, juntamente ao 
Edital de Pregão Presencial nº 005/2017. O programa também estará 
disponível para download no endereço eletrônico: 
“www.fiorilli.com.br/Cotacao.exe
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composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos no 
 

Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os 
seguintes dizeres: 

PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

A proposta deverá ser elaborada em mídia através de arquivo a ser gerado 
pelo sistema, disponível no site para download, e em papel timbrado da 

e redigido em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante proponente, 

se que manuais catálogos e impressos anexados à proposta 
não precisam ser assinados e rubricados; 

Os passos para inserção dos dados na Proposta em Mídia são os 

: clique no arquivo com nome de “cotação.exe”; 

“Carregar Arquivos”; 

ecione o arquivo XML que está dentro da pasta. 

: Coloque o valor de suas propostas para cada item com 
uniformidade entre as propostas escritas; 

“Confirmar” e estará salvo seu arquivo. 

: Grave em um CD ou pen drive o arquivo XML. 

O arquivo da Proposta e o programa “Cotação.exe”
disponíveis para download no site da prefeitura de Jaciara, juntamente ao 
Edital de Pregão Presencial nº 005/2017. O programa também estará 
disponível para download no endereço eletrônico: 
www.fiorilli.com.br/Cotacao.exe”.  
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, exigidos no 

Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os 

EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2018 

010/2018 

através de arquivo a ser gerado 
e em papel timbrado da 

e redigido em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante proponente, 

nexados à proposta 

Os passos para inserção dos dados na Proposta em Mídia são os 

: Coloque o valor de suas propostas para cada item com 

“Cotação.exe” estão 
disponíveis para download no site da prefeitura de Jaciara, juntamente ao 
Edital de Pregão Presencial nº 005/2017. O programa também estará 
disponível para download no endereço eletrônico: 
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4.3 Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos, inclusive indicando as MARCAS dos respectivos ítens,
se admitindo propostas alternativas, atenden

 
4.3.1 constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal do licitante proponente, ressaltando
catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados e 
rubricados; 

 
4.3.2 indicar nome ou razão social da proponente
endereço completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (
bem como os seguintes dados de seu representante: nome, estado civil, 
profissão, CPF, Carteira de Identidade, telefone fixo, telefone móvel, fax, 
domicílio e cargo na sociedade empresária;

 
4.3.3 ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação;

 
4.3.4 ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma 
do Anexo V (Proposta de Preços), para um período 
expressos em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência, conforme 
detalhado no Anexo I 

 
4.3.5 constar valor por 
unitários e totais, serão considerados os primeiros;
 
4.3.6 constar declaração expressa de que os preços contidos na proposta 
incluem todos os custos e despesas com os 
lucros, seguros, transporte, 
necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos. A falta de tal declaração será considerada como 
inclusa no preço toda e quaisquer despesas, e outros custos necessários 
ao cumprimento integral do obje

 
4.3.7constar nome do banco, agência, número da conta corrente e praça 
de pagamento. 

 
4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
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Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos, inclusive indicando as MARCAS dos respectivos ítens,
se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal do licitante proponente, ressaltando-se que manuais 
catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados e 

indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, 
endereço completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (
bem como os seguintes dados de seu representante: nome, estado civil, 
profissão, CPF, Carteira de Identidade, telefone fixo, telefone móvel, fax, 

argo na sociedade empresária; 

er validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação; 

ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma 
(Proposta de Preços), para um período de 12 (doze) meses, 

expressos em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência, conforme 

Anexo I (Planilha de Custos e Formação de Preços);

por item. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

constar declaração expressa de que os preços contidos na proposta 
incluem todos os custos e despesas com os produtos, taxas, impostos, 
lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações 
necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos. A falta de tal declaração será considerada como 
inclusa no preço toda e quaisquer despesas, e outros custos necessários 

umprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;  

constar nome do banco, agência, número da conta corrente e praça 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
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Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos, inclusive indicando as MARCAS dos respectivos ítens, não 

do aos seguintes requisitos: 

constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
se que manuais 

catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados e 

, número do CNPJ/MF, 
endereço completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), 
bem como os seguintes dados de seu representante: nome, estado civil, 
profissão, CPF, Carteira de Identidade, telefone fixo, telefone móvel, fax, 

er validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma 
de 12 (doze) meses, 

expressos em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência, conforme 

(Planilha de Custos e Formação de Preços); 

de divergência entre os valores 

constar declaração expressa de que os preços contidos na proposta 
, taxas, impostos, 

encargos sociais e demais obrigações 
necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos. A falta de tal declaração será considerada como 
inclusa no preço toda e quaisquer despesas, e outros custos necessários 

 

constar nome do banco, agência, número da conta corrente e praça 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
omissas, apresentem irregularidades 
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4.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

 
5 - DO RECEBIMENTO E DA ABER
 

5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pel
Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
com os Decretos 3.555, de 08 de agosto de 2000, com redação dado pelos 
Decretos nº 3.693 de 20 de dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 
2001, em conformidade com este Edital e seus
determinado. 

 
5.2 No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, os 

interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, conforme 
item 3 deste Edital, poderes para formulação de ofertas, lance
prática dos demais atos do certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do 
anexo I do Decreto n
apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme precei
10.520/2002. 

 
5.3 Declarada a abertura da sessão pel

novas licitantes, dando
 

5.4 Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão abertos e se
conteúdos conferidos e rubricados.

 
5.5 Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta de Preços, não serão 

permitidas retificações que possam interferir no resultado final do Pregão, 
ressalvadas as hipóteses destinadas a sanarem equívocos e falhas, e
evidentemente, não prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pel
Pregoeiro.  

 
5.6 A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal presente na sessão, com poderes para esse fim, do 
mesmo modo, a falta do CNPJ/
poderá ser preenchida pelos dados constantes dos documentos 
apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO.

 
5.7 Será automaticamente eliminada do Certame a licitante que, por qualquer 

motivo, venha entregar os envelopes e
estabelecido no preâmbulo deste Edital.

 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

 
6.1 As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo 

ÍTEM, para 12 (DOZE) MESES, 
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A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pel

e realizada de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
com os Decretos 3.555, de 08 de agosto de 2000, com redação dado pelos 
Decretos nº 3.693 de 20 de dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 
2001, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário 

No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, os 
interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, conforme 
item 3 deste Edital, poderes para formulação de ofertas, lance
prática dos demais atos do certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do 
anexo I do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, bem como 
apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei 

Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
novas licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão abertos e se
conteúdos conferidos e rubricados. 

Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta de Preços, não serão 
permitidas retificações que possam interferir no resultado final do Pregão, 
ressalvadas as hipóteses destinadas a sanarem equívocos e falhas, e
evidentemente, não prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pel

A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente na sessão, com poderes para esse fim, do 
mesmo modo, a falta do CNPJ/MF e/ou do endereço completo também 
poderá ser preenchida pelos dados constantes dos documentos 
apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO. 

Será automaticamente eliminada do Certame a licitante que, por qualquer 
motivo, venha entregar os envelopes em outro local ou depois do 
estabelecido no preâmbulo deste Edital. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo MENOR VALOR POR 
12 (DOZE) MESES, depois de cumpridas todas as etapas 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo 

e realizada de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
com os Decretos 3.555, de 08 de agosto de 2000, com redação dado pelos 
Decretos nº 3.693 de 20 de dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 

Anexos, no local e horário 

No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, os 
interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, conforme 
item 3 deste Edital, poderes para formulação de ofertas, lances verbais e 
prática dos demais atos do certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do 

3.555, de 08 de agosto de 2000, bem como 
apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 

tua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei 

, não mais serão admitidos 

Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão abertos e seus 

Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta de Preços, não serão 
permitidas retificações que possam interferir no resultado final do Pregão, 
ressalvadas as hipóteses destinadas a sanarem equívocos e falhas, e 
evidentemente, não prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pelo 

A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente na sessão, com poderes para esse fim, do 

MF e/ou do endereço completo também 
poderá ser preenchida pelos dados constantes dos documentos 

Será automaticamente eliminada do Certame a licitante que, por qualquer 
m outro local ou depois do prazo 

MENOR VALOR POR 
depois de cumpridas todas as etapas 
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definidas neste Edital, inclusive conferida as Planilhas de Custos e 
Formação de Preços. 

 
6.2 O Pregoeiro classificará, o autor da proposta de menor preço, assim como 

todas as demais de valores sucessivos e superiores, em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço.
 

6.3 Caso não sejam verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, 
de 03 (três) propostas, para que seus autores participem dos lances 
verbais,de quaisquer que sejam os
Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes.
 

6.4 Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei 
Complementar n.º 123, de 2006;

 
6.5 Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada;

 
6.6 Para efeito do disposto no subitem 

da seguinte forma: 
 
6.7 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 

convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação 
em que será o objeto adjudicado em seu favor;

 
6.8 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

pelas empresas de pequeno porte que se encontrem no in
estabelecido no subitem 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
 

6.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
proponente desistente às penalidades constantes no Edital.

 
6.10 Ao tempo em que a dissociação entre o valor oferecido e o constante do 

orçamento produz presunção relativa de inexequiblidade, 
Administração obrigada
viabilidade da execução do objeto nas condições por ele ofertadas.

 
6.10.1 Se o lance vencedor do pregão apresentar

mais reduzido do que o valor orçado, caberá ao pregoeiro exigir do licitante, 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

ital, inclusive conferida as Planilhas de Custos e 

classificará, o autor da proposta de menor preço, assim como 
todas as demais de valores sucessivos e superiores, em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço. 

Caso não sejam verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará até o máximo 
de 03 (três) propostas, para que seus autores participem dos lances 
verbais,de quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes. 

Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei 
Complementar n.º 123, de 2006; 

se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada; 

Para efeito do disposto no subitem 6.4, ocorrendo o empate, proceder

A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação 
em que será o objeto adjudicado em seu favor; 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
pelas empresas de pequeno porte que se encontrem no in
estabelecido no subitem 6.5, deste Edital, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
te às penalidades constantes no Edital. 

Ao tempo em que a dissociação entre o valor oferecido e o constante do 
presunção relativa de inexequiblidade, 

obrigada a exigir comprovação, por parte do licitante, da 
viabilidade da execução do objeto nas condições por ele ofertadas.

e o lance vencedor do pregão apresentar-se como significativamente 
que o valor orçado, caberá ao pregoeiro exigir do licitante, 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

ital, inclusive conferida as Planilhas de Custos e 

classificará, o autor da proposta de menor preço, assim como 
todas as demais de valores sucessivos e superiores, em até dez por cento, 

Caso não sejam verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
classificará até o máximo 

de 03 (três) propostas, para que seus autores participem dos lances 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 

Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei 

se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou 

 

do o empate, proceder-se-á 

A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
pelas empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

deste Edital, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 

Ao tempo em que a dissociação entre o valor oferecido e o constante do 
presunção relativa de inexequiblidade, fica a 

licitante, da 
viabilidade da execução do objeto nas condições por ele ofertadas.  

como significativamente 
que o valor orçado, caberá ao pregoeiro exigir do licitante, 
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antes do encerramento da etapa de competição,
exequibilidade de sua oferta.

 
6.10.2 A comprovação da exequibilidade da oferta deve ser 

feita documentalmente, por meio de planilhas de custos e demonstrativos 
que evidenciem que o valor ofertado
execução dos serviços.
 

6.11 Encerrada a etapa competitiva
ordenadas, exclusivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR ÍTEM.
 

6.12 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, do valor apresentado pelo primeiro 
classificado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 
motivadamente a respeito.
 

6.13 Sendo aceitável a oferta
habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base nos dados 
cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, mediante 
documentação apresentada na própria sessão.

 
6.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente 

será declarado vencedor e, caso não haja declaração expressa de intenção 
de recurso por parte dos demais licitantes, o objeto será a ele adjudicado 
pelo Pregoeiro. 
 

6.15 Se a oferta não for aceit
editalícias, o Pregoeiro
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor, send
adjudicado o objeto correspondente.
 

6.16  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos licitantes prese
 

6.17 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

6.17.1 descumprirem os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos;
 

6.17.2 apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua 
viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos 
dos insumos serão coerentes com o mercado;

 
6.17.3 apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero; 
 

6.17.4 apresentarem proposta alternativa;
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antes do encerramento da etapa de competição, a comprovação da 
exequibilidade de sua oferta.  

comprovação da exequibilidade da oferta deve ser 
documentalmente, por meio de planilhas de custos e demonstrativos 

que evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir as despesas de 
execução dos serviços.  

Encerrada a etapa competitiva de todos os ítens, as ofertas serão 
ivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR ÍTEM.

examinará a aceitabilidade, do valor apresentado pelo primeiro 
classificado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 
motivadamente a respeito. 

Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base nos dados 
cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, mediante 
documentação apresentada na própria sessão. 

o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente 
será declarado vencedor e, caso não haja declaração expressa de intenção 
de recurso por parte dos demais licitantes, o objeto será a ele adjudicado 

Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor, send
adjudicado o objeto correspondente. 

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 

e Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

Serão desclassificadas as propostas que:  

descumprirem os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos;

apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua 

or meio de documentação que comprove que os custos 
dos insumos serão coerentes com o mercado; 

apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

apresentarem proposta alternativa; 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

a comprovação da 

comprovação da exequibilidade da oferta deve ser 
documentalmente, por meio de planilhas de custos e demonstrativos 

é suficiente para cobrir as despesas de 

, as ofertas serão 
ivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR ÍTEM. 

examinará a aceitabilidade, do valor apresentado pelo primeiro 
classificado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 

, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base nos dados 
cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, mediante 

o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente 
será declarado vencedor e, caso não haja declaração expressa de intenção 
de recurso por parte dos demais licitantes, o objeto será a ele adjudicado 

ável ou se o proponente não atender às exigências 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor, sendo-lhe 

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 

descumprirem os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos; 

apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua 

or meio de documentação que comprove que os custos 

apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
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6.17.5 forem omissas, apresentarem irregularidades

dificultar o julgamento.
 

6.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.
 

6.19 Nos casos em que a licitação se processar sob o tipo menor
sempre que houver redução do valor da proposta de preços escrita 
inicialmente apresentada,será solicitada à sociedade empresária vencedora 
do certame que apresente nova proposta escrita, no prazo de 05 (cinco) 
dias, com os valores recalcul
Planilha de Preços. 
 

6.20 Nos casos de menor preço por ítem, será considerada como proposta final o 
valor finalizado e/ou negociado da rodada de lances de cada ítem, conforme 
relatórios gerados pelo sistema no ato da se
apresentação da nova proposta definida no subitem anterior.

 
7. DA HABILITAÇÃO 
 

7.1 A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para 
participar da licitação: 

 
7.1.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na 
forma do § 2º, do art. 32, da Lei n
Instrução Normativa/MARE n
Decreto nº 4.485/2002,
quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualq
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 
atendimento ao preceito do art. 7
conformidade com a Lei n
de 05/09/2002, conforme modelo de declaraç
deste edital; 

 
7.1.2 Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita 
todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as 
propostas contidas na Lei 8.666/93,
Constante no ANEXO VII deste edital;

. 
7.1.3 Declaração da empresa de 
com disponibilidade para atendimento ao objeto do 
Nº. 010/2018, conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VIII 
deste edital; 
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forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.

Nos casos em que a licitação se processar sob o tipo menor preço por lote, 
sempre que houver redução do valor da proposta de preços escrita 
inicialmente apresentada,será solicitada à sociedade empresária vencedora 
do certame que apresente nova proposta escrita, no prazo de 05 (cinco) 
dias, com os valores recalculados proporcionalmente com o informado na 

Nos casos de menor preço por ítem, será considerada como proposta final o 
valor finalizado e/ou negociado da rodada de lances de cada ítem, conforme 
relatórios gerados pelo sistema no ato da sessão, dispensando
apresentação da nova proposta definida no subitem anterior. 

A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para 
 

Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na 

, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei n
Instrução Normativa/MARE nº 5/95 e Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo 

4.485/2002, e Declaração do licitante de que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualq
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 
atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de 
conformidade com a Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n
de 05/09/2002, conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VI 

Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita 
todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as 
propostas contidas na Lei 8.666/93, conforme modelo de declaração 

tante no ANEXO VII deste edital; 

Declaração da empresa de que reúne todas as condições necessárias, 
com disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL 

conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VIII 
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ou defeitos capazes de 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. 

preço por lote, 
sempre que houver redução do valor da proposta de preços escrita 
inicialmente apresentada,será solicitada à sociedade empresária vencedora 
do certame que apresente nova proposta escrita, no prazo de 05 (cinco) 

ados proporcionalmente com o informado na 

Nos casos de menor preço por ítem, será considerada como proposta final o 
valor finalizado e/ou negociado da rodada de lances de cada ítem, conforme 

ssão, dispensando-se a 

A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para 

Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na 

8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, 
3.722/2001, alterado pelo 

Declaração do licitante de que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 

, XXXIII, da Constituição Federal, de 
9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, 

Constante no ANEXO VI 

Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita 
todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as 

conforme modelo de declaração 

que reúne todas as condições necessárias, 
PREGÃO PRESENCIAL 

conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VIII 
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7.1.4 Declaração de que nos valores apresentados em sua Proposta estão 
inclusos todos os tributos, custos e demais encargos
declaração Constante no ANEXO IX deste edital;

 
       7.1.5 Relativos à Habilitação Jurídica

 
a. Cédula de identidade dos sócios;

 
b. registro comercial, no caso de empresa individual;
 
c. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos 
administradores; 

 
d. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 

de prova da diretoria em exercício; e,
 

e. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

 
7.1.6 Relativos à Regularidade Fiscal

 
a. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios da 

empresa licitante; 
 
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
 
c. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

 
d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

Tribunal Superior do Trabalho através do link 
http://www.tst.jus.br/cer

 
e. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de 

Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

 
f. Certidão de regularidade
 
g. Certidão de regularidade
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Declaração de que nos valores apresentados em sua Proposta estão 
inclusos todos os tributos, custos e demais encargos, conforme modelo de 
declaração Constante no ANEXO IX deste edital; 

Relativos à Habilitação Jurídica: 

Cédula de identidade dos sócios; 

. registro comercial, no caso de empresa individual; 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova da diretoria em exercício; e, 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

Relativos à Regularidade Fiscal: 

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios da 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho através do link 
http://www.tst.jus.br/certidao. 

rova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de 
Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a 
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante;

regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;
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Declaração de que nos valores apresentados em sua Proposta estão 
conforme modelo de 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

documentos comprobatórios de eleição de seus 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios da 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu 

CNDT, expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho através do link 

rova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de 
Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 

abrangendo inclusive a 
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)"; 

com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
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h. Nos termos da Portaria Conjunta INSS/RFB nº
a prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições 
do Contribuinte Individual
mediante a apresentação da Declaração de R
Contribuinte Individual 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)";

 
i. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) - CRF, emitida pela Caixa Econômi
 

        
7.1.7 Relativos à Qualificação Econômico

 
7.1.7.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contado
podendo ser aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerramento em 
31/12/16, para as empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, 
com base no inciso I do Artigo 132, da Lei n° 6.404/76;

 
a.1. Entenda-se por “na forma da lei”:

 
I - quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 
Comercial e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande 
circulação editado na localidade em que está situada a sede da 
companhia, conforme o caput do art. 289 e o § 5

 
II - quando outra forma societária: balanço acompanhado de cópia do 

termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi 
extraído, conforme art. 5
autenticados pelo órgão competente de Registro do Comérci
Termo de Opção do Simples ou Lucro Presumido, acompanhado 
da ultima declaração de IRPJ 
se a empresa for optante a uma dessas duas modalidades.

 
III - As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 
9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a. Certidão optante pelo SIMPLES 
b. Declaração de 
ou Declaração Anual do Simples, juntamente com a declaração do 
recibo de entrega;

 

IV - empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam 
balanço patrimonial anual, deverão apresentar a Declaração de 
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Nos termos da Portaria Conjunta INSS/RFB nº 6, de 3 de junho de 2008, 
a prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições 

Contribuinte Individual para com a Previdência Social será efetuada 
mediante a apresentação da Declaração de Regularidade de Situação do 
Contribuinte Individual (DRS-CI), que é fornecida exclusivamente pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)"; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contado
podendo ser aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerramento em 

, para as empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, 
com base no inciso I do Artigo 132, da Lei n° 6.404/76; 

se por “na forma da lei”: 

quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 
Comercial e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande 
circulação editado na localidade em que está situada a sede da 
companhia, conforme o caput do art. 289 e o § 5º da Lei nº 6.40

quando outra forma societária: balanço acompanhado de cópia do 
termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi 
extraído, conforme art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei n
autenticados pelo órgão competente de Registro do Comérci
Termo de Opção do Simples ou Lucro Presumido, acompanhado 
da ultima declaração de IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
se a empresa for optante a uma dessas duas modalidades.

As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 
9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal; 
b. Declaração de Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS)/ 
ou Declaração Anual do Simples, juntamente com a declaração do 
recibo de entrega; 

empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam 
balanço patrimonial anual, deverão apresentar a Declaração de 
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6, de 3 de junho de 2008, 
a prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições 

para com a Previdência Social será efetuada 
egularidade de Situação do 

CI), que é fornecida exclusivamente pelo 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
ca Federal. 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa 

vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado, 
podendo ser aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerramento em 

, para as empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, 

quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 
Comercial e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande 
circulação editado na localidade em que está situada a sede da 

6.404/76; 

quando outra forma societária: balanço acompanhado de cópia do 
termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi 

Lei nº 486/69, 
autenticados pelo órgão competente de Registro do Comércio, ou 
Termo de Opção do Simples ou Lucro Presumido, acompanhado 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
se a empresa for optante a uma dessas duas modalidades. 

As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 
9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas: 

Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS)/ 
ou Declaração Anual do Simples, juntamente com a declaração do 

empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam 
balanço patrimonial anual, deverão apresentar a Declaração de 
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Imposto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no 
lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, 
encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano
RIR/1999, art. 516, § 5º);
 

a.2. Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio. 

 
a.3. As empresas que apresentarem o 
Demonstrações Contábeis do último exercício social deverão apresentar 
ainda o Demonstrativo da Capacidade Econômica 
dos índices discriminados nas fórmulas a seguir, 
pela comprovação de patrimônio líquido igual ou 
cento) do valor estimado desta contratação, garantindo segurança aos 
atos da Prefeitura Municipal de Jaciara:

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =                   Ativo Total__________________                                                   
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
 
LC =   Ativo Circulante
          Passivo Circulante

Onde: 
 
 

 
 

a.3.1. Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  forem 
inferiores a 1,0 (um);
 
a.3.2. A documentação necessária para a comprovação da Capacidade 
Econômico-Financeira do licitante será constituída pelas demonstrações 
contábeis constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com 
o item 7.1.7.1 - Balanço Patrimonial;
 
a.3.3 - Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal 
Digital - Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante 
recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 
e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado 
de 25 de fevereiro de 2016.

 
7.1.7.2 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica,
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osto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no 
lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, 
encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º 
RIR/1999, art. 516, § 5º); 

Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

As empresas que apresentarem o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social deverão apresentar 

Demonstrativo da Capacidade Econômica – financeira através 
dos índices discriminados nas fórmulas a seguir, ou, alternativamente
pela comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 3% (três por 
cento) do valor estimado desta contratação, garantindo segurança aos 
atos da Prefeitura Municipal de Jaciara: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Ativo Total__________________                                                   

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Onde:   
 LG = Liquidez Geral 
 SG = Solvência Geral 

     LC= Liquidez Corrente 

Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  forem 
inferiores a 1,0 (um); 

A documentação necessária para a comprovação da Capacidade 
Financeira do licitante será constituída pelas demonstrações 

contábeis constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com 
Balanço Patrimonial; 

Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal 
Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante 

recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 
e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016, 
de 25 de fevereiro de 2016. 

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
dor da sede da pessoa jurídica, expedida no máximo 6 (se
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osto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no 
lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, 
encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 

calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; 

Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social deverão apresentar 

financeira através 
alternativamente, 

superior a 3% (três por 
cento) do valor estimado desta contratação, garantindo segurança aos 

Ativo Total__________________                                                   

Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  forem 

A documentação necessária para a comprovação da Capacidade 
Financeira do licitante será constituída pelas demonstrações 

contábeis constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com 

Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal 
Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante 

recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 – A, §1.º 
pelo Decreto n.º 8.683/2016, 

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
expedida no máximo 6 (seis) meses 
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antes da realização do certame
TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), 
devidamente válida. 
 

7.1.8 Relativos à Capacidade
 

7.1.8.1 - Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do 
licitante em vigência;

 
7.2 Disposições Gerais da Habilitação
 

7.2.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde 
que acompanhadas 

 
7.2.2 As empresas regularmente 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
pelo extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
consoante dispõe a Instrução Normativa n
nº 3.772, de 09/01/01, com as alterações do Decreto n
25/11/02, ficarão dispensadas de apresentar os documentos 
expressamente constantes
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão, caso estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto n
3.555, de 08/08/00.
Certificado será realizada mediante consulta

 
7.2.3 As empresas regularmente 

Secretaria do Estado de Administração 
apresentar os documentos expre
certificado, sendo, ainda, assegurado o direito de apresentar a 
documentação atualizada e regularizada na própria sessão, caso 
estejam com algum documento vencido, conforme estabelece o inciso 
XIII, artigo 11, do Decreto n
à autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante 
consulta online, na própria sessão.

 
7.2.4 As empresas regularmente 

Prefeitura Municipal de Jaciara
os documentos constantes no subitem 
ainda, assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão, ca
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto n
3.555, de 08/08/00.
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antes da realização do certame, podendo ser aceita a certidão expedida pelo 
TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), 

Capacidade Operacional:  

Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do 
licitante em vigência; 

Disposições Gerais da Habilitação 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde 
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro

As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, instituído 
pelo extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
consoante dispõe a Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95 e o Decreto 

3.772, de 09/01/01, com as alterações do Decreto n
25/11/02, ficarão dispensadas de apresentar os documentos 

constantes no aludido certificado, sendo, ainda,
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão, caso estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto n
3.555, de 08/08/00. A conferência quanto à autenticidade/atualidade do 
Certificado será realizada mediante consultaonline, na própria sessão.

As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente na 
Secretaria do Estado de Administração - SAD, ficarão dispensadas de 
apresentar os documentos expressamente constantes no aludido 

, sendo, ainda, assegurado o direito de apresentar a 
documentação atualizada e regularizada na própria sessão, caso 
estejam com algum documento vencido, conforme estabelece o inciso 
XIII, artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00. A conferência quanto 
à autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante 

, na própria sessão. 

As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente na 
Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, ficarão dispensadas de apresentar 
os documentos constantes no subitem 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7
ainda, assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão, caso estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto n
3.555, de 08/08/00. 
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tidão expedida pelo 
TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), 

Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde 

o Pregoeiro. 

parcialmente no 
SICAF, instituído 

pelo extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 
05, de 21/07/95 e o Decreto 

3.772, de 09/01/01, com as alterações do Decreto nº 4.485, de 
25/11/02, ficarão dispensadas de apresentar os documentos 

sendo, ainda, 
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão, caso estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 

tualidade do 
, na própria sessão. 

parcialmente na 
ficarão dispensadas de 

ssamente constantes no aludido 
, sendo, ainda, assegurado o direito de apresentar a 

documentação atualizada e regularizada na própria sessão, caso 
estejam com algum documento vencido, conforme estabelece o inciso 

A conferência quanto 
à autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante 

parcialmente na 
MT, ficarão dispensadas de apresentar 

e 7.1.7, sendo, 
ainda, assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 

so estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 
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7.2.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de 
solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos
no presente Edital e seus Anexos.

 
7.2.6 Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa 

situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais 
exigências estabelecidas para habilitação.

 
7.2.7 Na ocorrência de a documentação de h

correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação e 
seus Anexos, o Pregoeiro

 
7.2.8 Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a 

inabilitação da proponente. Os documentos que não 
de validade somente serão aceitos com data não excedente a 
meses de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas. 

 
7.2.9 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 admitin

 
7.2.10 A inabilitação da licitante acarretará a aplicação da pena prevista no 

artigo 7º da Lei n
de habilitação. 

 
7.2.11 Toda documentação, inclusive as declarações e atestados, exigidas 

no presente Edital, devem apresentar o mesmo número de inscrição no 
CNPJ/MF e a mesma razão social da Licitante, ou seja, se a 
concorrente é a matriz da Licitante, as informações devem 
corresponder à matriz, se filial à filial.

 
8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
 

8.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no § 1º do art. 113, da Lei nº 8.666/93.

 
8.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 

a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em 
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
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Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de 
solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos
no presente Edital e seus Anexos. 

Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa 
situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais 
exigências estabelecidas para habilitação. 

Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e 
correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação e 

o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada.

Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a 
inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo 
de validade somente serão aceitos com data não excedente a 

de antecedência da data prevista para apresentação das 

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.

A inabilitação da licitante acarretará a aplicação da pena prevista no 
da Lei nº 10.520/2002, por ter apresentado falsa declaração 

Toda documentação, inclusive as declarações e atestados, exigidas 
no presente Edital, devem apresentar o mesmo número de inscrição no 
CNPJ/MF e a mesma razão social da Licitante, ou seja, se a 
concorrente é a matriz da Licitante, as informações devem 

sponder à matriz, se filial à filial. 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

do art. 113, da Lei nº 8.666/93. 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
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Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de 
solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 

Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa 
situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais 

abilitação não estar completa e 
correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação e 

considerará a proponente inabilitada. 

Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a 
possuírem prazo 

de validade somente serão aceitos com data não excedente a 6 (seis) 
de antecedência da data prevista para apresentação das 

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, 

do complementação posterior. 

A inabilitação da licitante acarretará a aplicação da pena prevista no 
falsa declaração 

Toda documentação, inclusive as declarações e atestados, exigidas 
no presente Edital, devem apresentar o mesmo número de inscrição no 
CNPJ/MF e a mesma razão social da Licitante, ou seja, se a 
concorrente é a matriz da Licitante, as informações devem 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o 

antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 

convite, tomada de 
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
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irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.

 
8.1.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente. 

 
8.1.3 Somente será conhecida a petição de impugnação enviada por fac

símile se a mesma estiver legível.
 
8.1.4 Não será conhecida a petição de impugnação enviada fo

respectivo prazo legal.
 
8.1.5 Caberá o Pregoeiro

quatro) horas. 
 
8.1.6 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.
 
9 - DOS RECURSOS 
 

9.1 Declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, in
contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo

 
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

preclusão do direito de interpor recurso e adjudicação do objeto pel
Pregoeiro ao vencedor.

 
9.3 Qualquer recurso contra a decisão 

 
9.4 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveit
 

9.5 A petição poderá ser elaborada na própria sessão de recebimento, e, se 
oral, será reduzida a termo em ata.

 
9.6 Somente será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 

respectivas contra-razões enviada por fac
 

9.7 Não será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 
respectivas contra-razões enviada fora do respectivo prazo legal.

 
9.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, na Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 

Somente será conhecida a petição de impugnação enviada por fac
símile se a mesma estiver legível. 

Não será conhecida a petição de impugnação enviada fo
respectivo prazo legal. 

o Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 

Declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as 

razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
o direito de interpor recurso e adjudicação do objeto pel

ao vencedor. 

Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

A petição poderá ser elaborada na própria sessão de recebimento, e, se 
oral, será reduzida a termo em ata. 

Somente será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 
razões enviada por fac-símile se a mesma estiver legível.

Não será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 
razões enviada fora do respectivo prazo legal.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, localizada à Av. 
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irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 

Somente será conhecida a petição de impugnação enviada por fac-

Não será conhecida a petição de impugnação enviada fora do 

decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

Declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 

timados a apresentar as 
razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término 

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
o direito de interpor recurso e adjudicação do objeto pelo 

não terá efeito suspensivo. 

O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

A petição poderá ser elaborada na própria sessão de recebimento, e, se 

Somente será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 
tiver legível. 

Não será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 
razões enviada fora do respectivo prazo legal. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
MT, localizada à Av. 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro, Jaciara 
horário de 12:00 às 18:00 

 
10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 

10.1  Caso não haja recurso, a adjudicação do objeto do presente Certame será 
viabilizada pelo Pregoeiro

 
10.2  Após a adjudicação do objeto ao respectivo licitante vencedor, a 

homologação da licitação será efetivada pelo Prefeito Municipal.
 

11 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

11.1 Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços com 
as licitantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar para o lote. 

 
11.2 Caso um licitante primeiro colocado seja convocado e não compareça ou se 

recuse a assinar a Ata de Registro de Preços, 
aplicação das sanções previstas neste Edital, registrará outro licitante, na 
ordem de classificação.

 
11.3 O resultado da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame será, 

em qualquer hipótese, publicado na imprensa oficial, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

 
12 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

12.1  O Município de Jaciara será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, os fornecedores para 
os quais serão emitidos os pedidos, res
quantitativos a serem adquiridos. 

 
12.1.1 Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir 
o limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que 
será indicado o segundo, e assim suc
mais de um ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido for 
superior à capacidade do licitante da vez.

 
13 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
 

13.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como 
atestar a nota fiscal/fatura após a 
 
13.2 efetuar o pagamento à Contratada;
 
13.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e 
pertinente, quando for o caso;

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro, Jaciara - MT, nos dias úteis no 
:00 horas. 

E HOMOLOGAÇÃO 

Caso não haja recurso, a adjudicação do objeto do presente Certame será 
o Pregoeiro. 

Após a adjudicação do objeto ao respectivo licitante vencedor, a 
homologação da licitação será efetivada pelo Prefeito Municipal. 

FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços com 
as licitantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar para o lote. 

Caso um licitante primeiro colocado seja convocado e não compareça ou se 
recuse a assinar a Ata de Registro de Preços, o Pregoeiro, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Edital, registrará outro licitante, na 
ordem de classificação. 

O resultado da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame será, 
em qualquer hipótese, publicado na imprensa oficial, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias, a contar da data de sua assinatura. 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

nicípio de Jaciara será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, os fornecedores para 
os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a ordem de registro e os 
quantitativos a serem adquiridos.  

Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir 
o limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que 
será indicado o segundo, e assim sucessivamente, podendo ser indicado 
mais de um ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido for 
superior à capacidade do licitante da vez. 

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 

acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como 
atestar a nota fiscal/fatura após a aquisição dos produtos, objeto desta licitação;

efetuar o pagamento à Contratada; 

aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 
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MT, nos dias úteis no 

Caso não haja recurso, a adjudicação do objeto do presente Certame será 

Após a adjudicação do objeto ao respectivo licitante vencedor, a 
 

Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços com 
as licitantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar para o lote.  

Caso um licitante primeiro colocado seja convocado e não compareça ou se 
, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas neste Edital, registrará outro licitante, na 

O resultado da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame será, 
em qualquer hipótese, publicado na imprensa oficial, no prazo máximo de 20 

nicípio de Jaciara será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, os fornecedores para 

se a ordem de registro e os 

Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir 
o limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que 

essivamente, podendo ser indicado 
mais de um ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido for 

 

acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como 
objeto desta licitação; 

na legislação 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

 
13.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 
venham a ser solicitados pela Contratada;
 
13.5 documentar as ocorrências havidas;
 
13.6 determinar a regularização das faltas e defeito
do objeto da Licitação. 
 
13.7 rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato. 
 

14- DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
 

14.1  Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais 
de Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 
obrigações trabalhistas e tributárias;
 
14.2 Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, 
e nas condições supracitadas;

 
14.3  Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 
14.4 Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
sociais, comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições 
fiscais e para-fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem 
necessários; 

 
14.5 Refazer os serviços prestados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso 
não atenda às especificações contidas neste Edital;

 
14.6 Entregar os produtos solicitados em um prazo máximo de 0
partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento de Compras do 
Município de Jaciara-MT ou Secretaria Solicitante.

 
15- DO CONTRATO 
 

15.1 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão 
parte do Contrato que vier a ser
no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante 
Vencedora e na Nota de Empenho.

 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
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prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 
venham a ser solicitados pela Contratada; 

documentar as ocorrências havidas; 

determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução 

rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais 
de Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 

e tributárias; 

Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, 
e nas condições supracitadas; 

Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

sociais, comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições 
fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem 

prestados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso 
não atenda às especificações contidas neste Edital; 

Entregar os produtos solicitados em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 
partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento de Compras do 

MT ou Secretaria Solicitante. 

Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão 
parte do Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas 
no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante 
Vencedora e na Nota de Empenho. 
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prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 

s observados na execução 

rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 

Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo 
de Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 

Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, 

Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

sociais, comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições 
fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem 

prestados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso 

(cinco) dias, a 
partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento de Compras do 

Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão 
assinado, todas as condições estabelecidas 

no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
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15.2 Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua 
proposta, recusar-se a assinar o C
do art. 4º, da Lei nº
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e se
Anexos, podendo o Pregoeiro
para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma 
dos incisos XVI, XVII do art. 4º Lei em comento.

 
15.3 A Licitante Vencedora está obrigada a aceitar, 

contratuais, os acréscimos ou supressões, determinados pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente.

 
15.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, em não 

ocorrendo a convocação para assinatura do Termo Contratual, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

 
16 - DA RESCISÃO 
 

16.1-Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 
78 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.8

 
16.1.1-A rescisão do presente Contrato poderá ser:
 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administra

enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;
 
c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.
 

17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1- A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura dos 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 
da fatura;  
 
17.2- O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o 
Contratante reserva a si o direito de utilizar
deste Certame, respeitados os 
podendo ainda haver acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite 
estabelecido pela legislação vigente
  
17.3- Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
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Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua 
se a assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, 

º 10.520/2002, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e se

o Pregoeiro, ainda, negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma 
dos incisos XVI, XVII do art. 4º Lei em comento. 

Licitante Vencedora está obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões, determinados pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, em não 
nvocação para assinatura do Termo Contratual, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 
78 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94. 

A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

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;

nos termos da Legislação Processual. 

A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura dos 
ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data 

O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o 
Contratante reserva a si o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto 
deste Certame, respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, 
podendo ainda haver acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite 
estabelecido pela legislação vigente; 

Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
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Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua 
ontrato, conforme disposto no inciso XXIII, 

examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus 

, ainda, negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma 

nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões, determinados pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente. 

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, em não 
nvocação para assinatura do Termo Contratual, ficam os 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

ção, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura dos serviços, 
) dias, contado da data 

O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o 
se ou não da totalidade do objeto 

dispositivos previstos no Diploma Legal, 
podendo ainda haver acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite 

Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
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17.4- A prestação dos serviços
ser acompanhado e fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras 
e do próprio Setor que o solicitou;
 
17.5- Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste 
caso, o prazo para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a 
Administração. 
 

18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ
 

18.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão 
à conta da seguinte Dotação
 
01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 
e Material Permanente para Programa d
 
01.08.01.10.302.0011.1349.0000.44.90.52.00 
e Material Permanente para a Média e Alta Complexidade.

 
19 - DA VIGÊNCIA 
 

19.1A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 
(doze) meses, a partir da data de sua

 
19.2O contrato a ser firmado terá vigência de 12

partir da data de sua assinatura
 

20 - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DOS PREÇOS
 

20.1 Os preços para a aquisição do objeto deste Instrumento serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
algum desequilíbrio econômico
comprovado, cabendo a Licitante V
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal 
de Jaciara, na forma prevista no Artigo 5

 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 
21.1Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 

assumidas pela Licitante Vencedora, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, a Prefeitura Municipal de Jaciara 
ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes 
sanções: 
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estação dos serviços contidos na planilha em anexo ao edital, 
ser acompanhado e fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras 
e do próprio Setor que o solicitou; 

Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste 
caso, o prazo para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão 
seguinte Dotação Orçamentária: 

01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente para Programa da Atenção Básica 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.44.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente para a Média e Alta Complexidade. 

A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 
(doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura. 

DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os preços para a aquisição do objeto deste Instrumento serão fixos e não 
reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 

estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
algum desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente 
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal 
de Jaciara, na forma prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
assumidas pela Licitante Vencedora, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, a Prefeitura Municipal de Jaciara poderá, garantido a prévia e 
ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes 
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anexo ao edital, poderá 
ser acompanhado e fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras 

Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste 
caso, o prazo para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão 

Aquisição de Equipamentos 

Aquisição de Equipamentos 

A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 

(doze) meses, contados a 

Os preços para a aquisição do objeto deste Instrumento serão fixos e não 
reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 

estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
financeiro ou fato superveniente, devidamente 

encedora, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal 

2.271, de 07.07.97. 

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
assumidas pela Licitante Vencedora, ou a infringência de preceitos legais 

poderá, garantido a prévia e 
ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes 
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a) advertência, por escrito;

 
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega do 

produto ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o 
valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contado do recebimento da notificação;

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida;

 
d) declaração de inidoneidade

Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV, do art. 4º, da Lei n
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7

 
22 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

 
22.1 Durante a vigência da Ata, os preços regis

irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n
8.666, de 21 de junho de 1993 ou de redução dos preços praticados no 
mercado. 

 
22.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do 

inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro processo licitatório.

 
22.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado e definidos o 

novo preço máximo a ser pactuado pela Administração, a Licitante 
Vencedora registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Jaciara 
para alteração do preço da Ata, mediante aditamento.

 
23 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
23.1 A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Pref
Jaciara, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e 
os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.
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, por escrito; 

equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega do 
produto ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o 
valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contado do recebimento da notificação; 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida; 

o de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 

, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento.

DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n
8.666, de 21 de junho de 1993 ou de redução dos preços praticados no 

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do 
inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro processo licitatório. 

ada a redução dos preços praticados no mercado e definidos o 
novo preço máximo a ser pactuado pela Administração, a Licitante 
Vencedora registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Jaciara 
para alteração do preço da Ata, mediante aditamento. 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de 
Jaciara, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e 
os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 

por cento) dos quantitativos registrados. 
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equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega do 
produto ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o 
valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 

para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 

prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 

, da Lei em comento. 

trados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 ou de redução dos preços praticados no 

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do 
inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 

ada a redução dos preços praticados no mercado e definidos o 
novo preço máximo a ser pactuado pela Administração, a Licitante 
Vencedora registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Jaciara 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 

eitura Municipal de 
Jaciara, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e 
os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, 
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23.2 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente 
Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão 
nº003/2017, de acordo com a respectiva classificação.
 
23.3 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os 
aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão 
nº003/2017. 
 
23.4 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
proposta de preços apresentada, no Pregão n
empresária detentora da presente Ata.
 
23.5 O quantitativo decorrente d
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na mesma. 
 

24-  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.
 

24.1 O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado:
 
24.1.1 A pedido, quando:

 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força 
 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo do material/equipamento.

 
24.1.2 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaciara, quando:

 
a) o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 

deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 

b) o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou 
qualificação técnica exigida no processo licitatório;

 
c) por razões de inter

justificadas; 
 

d) o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

 
e) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos 
pedidos dela decorrentes.
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O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente 
Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão 

003/2017, de acordo com a respectiva classificação. 

Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os 
aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão 

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
apresentada, no Pregão nº003/2017, pela sociedade 

empresária detentora da presente Ata. 

quantitativo decorrente de eventual adesão à Ata de Registro de 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado: 

A pedido, quando: 

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo do material/equipamento. 

Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaciara, quando: 

Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou 
qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

por razões de interesse público, devidamente motivadas e 

o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos 
pedidos dela decorrentes. 
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O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente 
Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão 

Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os 
aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão 

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
003/2017, pela sociedade 

egistro de Preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 

Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 
 

o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou 

esse público, devidamente motivadas e 

o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos 
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24.2  O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente da Prefeitura Municipal de Jaciara.

 
24.3  Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, a 

Prefeitura Municipal de Jaciara fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos demais licitantes a nova ordem de 
registro. 

 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
25.1  É facultada o PREGOEIRO

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  
25.2  Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Jaciara o direito de revogar esta 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la, de ofício,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

 
25.3  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando
especifica para os produtos pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

 
25.4  As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Prefeitura M
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório.

 
25.5  As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresen
 

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

 
25.7  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário do Pregoeiro.

 
24.8  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir

se-á o dia do início e incluir
os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Jaciara.
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O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

Prefeitura Municipal de Jaciara. 

Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, a 
Prefeitura Municipal de Jaciara fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos demais licitantes a nova ordem de 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

o PREGOEIRO ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Jaciara o direito de revogar esta 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

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

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licit
especifica para os produtos pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Prefeitura Municipal de Jaciara não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

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

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
mpeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário do Pregoeiro. 

dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Jaciara.
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O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, a 
Prefeitura Municipal de Jaciara fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos demais licitantes a nova ordem de 

ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Jaciara o direito de revogar esta 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

por ilegalidade ou por provocação de terceiros, 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
se a realização de licitação 

especifica para os produtos pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
unicipal de Jaciara não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
tados em qualquer fase da licitação. 

Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
mpeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Jaciara. 
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25.9  O não atendimento de exigências formais não
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização 
da sessão pública de pregão.

 
25.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempr

favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento 
da segurança da futura Ata de Registro de Preços.

 
25.11 A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

propostas, os acréscimos, ou supressõ
Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente.

 
25.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
 
25.13 Aos casos omissos aplicar

legislação pertinente.  
 
25.14 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato 

vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro 
da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara 
privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido 
amigavelmente; 

 
25.15 Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e se
por escrito, o PREGOEIRO
Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro Jaciara
7925. 

 
25.16 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 

ordem estritamente informal.

 
 
 
 

TIAGO RODRIGO ZENKNER
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O não atendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização 
da sessão pública de pregão. 

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento 
da segurança da futura Ata de Registro de Preços. 

A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
propostas, os acréscimos, ou supressões determinadas pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 
 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato 
vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro 

Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais 
privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido 

Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, 

o PREGOEIRO, Prefeitura Municipal de Jaciara sito à Av. 
Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro Jaciara- MT, Fone (66) 3461 

As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 
ordem estritamente informal. 

Jaciara-MT, 16 de maio de 2018

TIAGO RODRIGO ZENKNER 
Pregoeiro 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização 

e interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento 

A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
es determinadas pela Prefeitura 

Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

ão as demais disposições constantes da 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato 
vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro 

MT, excluindo, por mais 
privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido 

Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dúvidas na 
us Anexos, deverá ser encaminhado, 

, Prefeitura Municipal de Jaciara sito à Av. 
MT, Fone (66) 3461 

As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 

 
16 de maio de 2018. 
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objetivo
aquisição de equipamentos e material permanente
atendimento do Hospital Municipal, 
Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família 
Município de Jaciara/MT”. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A Aquisição dos equipamentos e materiais permanentes 
pois irão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
a qualidade do atendimento oferecido à população, com garantia de u
de maneira a permitir maior efetividade das ações realizadas no Município de Jaciara 
 
2.2. O Gestor Municipal de Saúde está buscando junto ao Ministério da Saúde desenvolver o 
papel de garantir que a população sob sua responsabi
Especializados (de Média e Alta Complexidade), e essa aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanentes vem atender essa necessidade.
 
2.3. Os Equipamentos de uso hospitalar foram determinados pela comissão composta por 
uma equipe multiprofissional, analisando
junto aos profissionais da rede.  
 

 UNIDADES BENEFICIADAS
01 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA
02 CENTRO DE REABILITAÇÃO DE JACIARA
03 CENTRO DE ATENÇÃO 
04 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
05 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
06 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
07 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
08 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
09 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
10 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
11 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
12 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE

 
 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

. O presente Termo de Referência tem como objetivo o “Registro de preços para 
equipamentos e material permanente e de uso hospitalar

atendimento do Hospital Municipal, Centro de Reabilitação de Jaciara
Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família – PSF e Laboratório no 

quipamentos e materiais permanentes são de extrema importância, 
pois irão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e melhorar os serviços e 

atendimento oferecido à população, com garantia de um padrão de qualidade 
de maneira a permitir maior efetividade das ações realizadas no Município de Jaciara 

2.2. O Gestor Municipal de Saúde está buscando junto ao Ministério da Saúde desenvolver o 
papel de garantir que a população sob sua responsabilidade tenha acessoaos Serviços 
Especializados (de Média e Alta Complexidade), e essa aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanentes vem atender essa necessidade. 

Os Equipamentos de uso hospitalar foram determinados pela comissão composta por 
equipe multiprofissional, analisando-se dados, além da busca ativa, de informações 

UNIDADES BENEFICIADAS 
HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA 

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE JACIARA 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CENTRO 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – JARDIM AEROPORTO 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SANTA RITA 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SANTO ANTONIO 01 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SANTO ANTONIO 02 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – COHAB SÃO LOURENÇO 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SÃO SEBASTIÃO 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – VILA PLANALTO 

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JACIARA 
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de maneira a permitir maior efetividade das ações realizadas no Município de Jaciara – MT. 

2.2. O Gestor Municipal de Saúde está buscando junto ao Ministério da Saúde desenvolver o 
lidade tenha acessoaos Serviços 

Especializados (de Média e Alta Complexidade), e essa aquisição de Equipamentos e 

Os Equipamentos de uso hospitalar foram determinados pela comissão composta por 
se dados, além da busca ativa, de informações 
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5111528 
2397188 
2397196 

 2397153 
2397161 
2397218 
6422985 
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Item PRODUTOS 

1 

AGITADOR DE KLINE, DIMENSÃO 
APROX. DA PLATAFORMA 300MM X 
300MM, CONTROLE DE TEMPO 
DIGITAL, VELOCIDADE VARIÁVEL

2 
AMNIOSCÓPIO COM 3 PONTAS EM 
MATERIAL ESTERELIZADO

3 

APARELHO DE DVD, COM 
CONTROLE REMOTO, PORTAS USB, 
PARA REPRODUÇÃO DE DVD / CD / 
CD-R / VCD / SVCD / DVCD / JPG / 
MP3 

4 

APARELHO DE LUZ 
INFRAVERMELHO PORTÁTIL, 
SUPORTE COM RODÍZIOS, 
ILUMINAÇÃO 150 W 

5 
APARELHO DE SOM, COM 
ENTRADA USB E REPRODUÇÃO 
CD/MP3 

6 
AQUECEDOR PORTÁTIL DE 
AMBIENTE, POTÊNCIA DE 1500 A 
2000 WATTS 

7 
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 
CAPACIDADE 9.000 BTUS 
BTUS 

8 

ARMÁRIO EM AÇO 
DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA 
DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 
A 110 CM / 04, CAPACIDADE POR 
PRATELEIRA 50 KG 

9 
ARMÁRIO VITRINE DE AÇO/FERRO 
PINTADO, 02 PORTAS, COM 
LATERAIS DE VIDRO 

10 
ARQUIVO DE AÇO, DE 3 A 4 
GAVETAS, DESLIZAMENTO DA 
GAVETA TRILHO TELESCÓPICO

11 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 
MESA (DE NO MÍNIMO 30 
COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO 
DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE 
OPERAÇÃO DIGITAL,  

12 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 
INFANTIL COM MODO DE 
OPERAÇÃO DIGITAL 

13 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 
PARA OBESOS COM MODO DE 
OPERAÇÃO DIGITAL 

14 
BALANCIM PROPRIOCEPTIVO DE 
AÇO/ PLATAFORMA EM MADEIRA 
ANTIDERRAPANTE 

15 
BALDE A PEDAL DE 
POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

Unid Qtd. 
Código 

TCE/MT Valor Unit. 

AGITADOR DE KLINE, DIMENSÃO 
APROX. DA PLATAFORMA 300MM X 
300MM, CONTROLE DE TEMPO 
DIGITAL, VELOCIDADE VARIÁVEL 

Unid 1 288953-6 R$ 1.600,00 

AMNIOSCÓPIO COM 3 PONTAS EM 
MATERIAL ESTERELIZADO 

Unid 1 0004364 R$ 1.400,00 

APARELHO DE DVD, COM 
CONTROLE REMOTO, PORTAS USB, 
PARA REPRODUÇÃO DE DVD / CD / 

R / VCD / SVCD / DVCD / JPG / 
Unid 1 0001104-4 R$ 120,00 

APARELHO DE LUZ 
INFRAVERMELHO PORTÁTIL, 
SUPORTE COM RODÍZIOS, 

Unid 1 00013211 R$ 400,00 

APARELHO DE SOM, COM 
ENTRADA USB E REPRODUÇÃO Unid 1 254100-9 R$ 250,00 

AQUECEDOR PORTÁTIL DE 
AMBIENTE, POTÊNCIA DE 1500 A Unid 1 98394-2 R$ 280,00 

AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 
 A 12.000 Unid 12 260547-3 R$ 2.400,00 

ARMÁRIO EM AÇO 
DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA 
DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 
A 110 CM / 04, CAPACIDADE POR 

Unid 35 260768-9 R$ 700,00 

ARMÁRIO VITRINE DE AÇO/FERRO 
PINTADO, 02 PORTAS, COM Unid 4 366226-8 R$ 1.500,00 

ARQUIVO DE AÇO, DE 3 A 4 
GAVETAS, DESLIZAMENTO DA 
GAVETA TRILHO TELESCÓPICO 

Unid 17 0009584 R$ 540,00 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 
 LITROS), 

COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO 
DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE 

Unid 2 0006443 R$ 3.800,00 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 
INFANTIL COM MODO DE Unid 2 0007726 R$ 1.000,00 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 
PARA OBESOS COM MODO DE Unid 2 233175-6 R$ 2.000,00 

BALANCIM PROPRIOCEPTIVO DE 
AÇO/ PLATAFORMA EM MADEIRA Unid 1 116523-2 R$ 320,00 

BALDE A PEDAL DE 
POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 

Unid 3 154707-0 R$ 120,00 
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Valor Total 

R$ 1.600,00 

R$ 1.400,00 

R$ 120,00 

R$ 400,00 

R$ 250,00 

R$ 280,00 

R$ 28.800,00 

R$ 24.500,00 

R$ 6.000,00 

R$ 9.180,00 

R$ 7.600,00 

R$ 2.000,00 

R$ 4.000,00 

R$ 320,00 

R$ 360,00 
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30L ATÉ 49L 

16 
BALDE/LIXEIRA DE AÇO / FERRO 
PINTADO, CAPACIDADE DE 11 ATÉ 
20 L 

17 

BANHO-MARIA - CAPACIDADE 
PARA 60 TUBOS OU SUPERIOR; 
TANQUE EM INOX SEM SOLDAS 
COM CANTOS ARREDONDADOS 
(SEM AGITAÇÃO); CAPACIDADE DE 
7L OU SUPERIOR; TAMPA 
ANGULAR DE AÇO INOX TIPO 
CUMIEIRA COM ALÇA E ORIFÍCIO 
PARA TERMÔMETRO; CONSTRUÍDO 
EM AÇO INOX, COM EXCELENTE
ACABAMENTO EXTERNO; 
RESISTÊNCIA TUBULAR 
BLINDADA; BANDEJA DE AÇO INOX 
PARA APOIO DA ESTANTE; 
ESTANTE ÚNICA EM M
PLÁSTICO PARA TUBOS DE ENSAIO 
COM DIÂMETRO DE 13 MM E 100 
MM DE ALTURA; CONTROLADOR 
DE TEMPERATURA 
MICROCONTROLADO COM 
DISPLAY; FAIXA DE TRABALHO 
ENTRE 30°C E 60°C (DESDE QUE A 
TEMPERATURA AMBIENTE SEJA 
10°C ABAIXO DA PROGRAMADA) E 
SENSOR TIPO PT 100. 

18 
BANQUETA DE AÇO INOXIDÁVEL, 
COM REGULAGEM DE ALTURA, 
RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO

19 
BANQUETA PARA PARTO 
VERTICAL DE AÇO COM ESTOFADO

20 

BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO 
COM SISTEMA DE AQUECIMENTO 
DE CALOR IRRADIANTE POR 
ELEMENTO AQUECEDOR 
LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR 
DO BERÇO. POSSUIR GIRO 
BILATERAL NO PLANO 
HORIZONTAL PARA 
POSICIONAMENTO DO APARELHO 
DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA 
PARA ALOJAMENTO DO FILME
RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM
NASCIDO CONSTRUÍDO EM 
MATERIAL PLÁSTICO 
RADIOTRANSPARENTE COM 
LATERAIS REBATÍVEIS E/OU 
REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O 
ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO 
LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS 
DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; 
COLCHÃO DE ESPUMA DE 
DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

BALDE/LIXEIRA DE AÇO / FERRO 
PINTADO, CAPACIDADE DE 11 ATÉ Unid 4 0006656 R$ 70,00 

CAPACIDADE 
PARA 60 TUBOS OU SUPERIOR; 
TANQUE EM INOX SEM SOLDAS 
COM CANTOS ARREDONDADOS 

CAPACIDADE DE 
7L OU SUPERIOR; TAMPA 
ANGULAR DE AÇO INOX TIPO 
CUMIEIRA COM ALÇA E ORIFÍCIO 
PARA TERMÔMETRO; CONSTRUÍDO 
EM AÇO INOX, COM EXCELENTE 
ACABAMENTO EXTERNO; 
RESISTÊNCIA TUBULAR 
BLINDADA; BANDEJA DE AÇO INOX 
PARA APOIO DA ESTANTE; 
ESTANTE ÚNICA EM MATERIAL 
PLÁSTICO PARA TUBOS DE ENSAIO 
COM DIÂMETRO DE 13 MM E 100 
MM DE ALTURA; CONTROLADOR 
DE TEMPERATURA 
MICROCONTROLADO COM 
DISPLAY; FAIXA DE TRABALHO 
ENTRE 30°C E 60°C (DESDE QUE A 
TEMPERATURA AMBIENTE SEJA 
10°C ABAIXO DA PROGRAMADA) E 

Unid 3 61817-9 R$ 1.200,00 

BANQUETA DE AÇO INOXIDÁVEL, 
COM REGULAGEM DE ALTURA, 
RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO 

Unid 1 227575-9 R$ 500,00 

BANQUETA PARA PARTO 
VERTICAL DE AÇO COM ESTOFADO 

Unid 2 342144-9 R$ 950,00 

EQUIPAMENTO 
COM SISTEMA DE AQUECIMENTO 
DE CALOR IRRADIANTE POR 
ELEMENTO AQUECEDOR 
LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR 
DO BERÇO. POSSUIR GIRO 
BILATERAL NO PLANO 
HORIZONTAL PARA 
POSICIONAMENTO DO APARELHO 
DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA 

NTO DO FILME 
RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-
NASCIDO CONSTRUÍDO EM 
MATERIAL PLÁSTICO 
RADIOTRANSPARENTE COM 
LATERAIS REBATÍVEIS E/OU 
REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O 
ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO 
LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS 
DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; 

E ESPUMA DE 
DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO 

Unid 2 61926-4 R$ 9.500,00 
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R$ 280,00 

R$ 3.600,00 

R$ 500,00 

R$ 1.900,00 

R$ 19.000,00 
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DO PACIENTE EM MATERIAL 
ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM 
REVESTIMENTO REMOVÍVEL E 
ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES 
DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO 
PINTADO EM TINTA EPÓXI OU 
SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS 
DE RODÍZIOS COM FREIOS E PÁRA
CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. 
DISPLAY A LED OU LCD PARA 
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E 
POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO 
APGAR E ALARMES; MEMÓRIA 
PARA RETENÇÃO DOS VALORES 
PROGRAMADOS. SISTEMA DE 
CONTROLE MICROPROCESSADO, 
COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO 
CONTROLADO ATRAVÉS DE
SENSOR LIGADO AO RN E 
MANUAL; RELÓGIO APAGAR 
INCORPORADO; ALARMES 
AUDIOVISUAIS INTERMITENTES 
PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA 
DE ENERGIA; FALHA NA 
RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; 
FALTA DE SENSOR OU 
DESALOJAMENTO DO SENSOR NO 
PACIENTE; HIPOTERMIA E 
HIPERTERMIA; ALTA
TEMPERATURA PROLONGADA; 
ADVERTÊNCIA DE ROTINA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR O 
EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: 
BANDEJA SOB O LEITO PARA 
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE 
DE SORO. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA 
ENTIDADE SOLICITANTE. 

21 

BERÇO PARA RECÉM NASCIDO, 
COM RODÍZIOS, CUNA EM 
ACRÍLICO, ESTRUTURA EM AÇO / 
FERRO PINTADO, COM PRATELEIRA

22 

BICICLETA ERGOMÉTRICA 
VERTICAL, FUNÇÕES MÍNIMAS NO 
PAINEL: DISPLAY 
INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, 
VELOCIDADE, DISTÂNCIA, PULSO E 
CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO
DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, 
COM REGULAGEM DE ESFORÇO . 
SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. 
EQUIPAMENTO 
ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO 
COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS 
COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO 
ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. 
PESO DO USUÁRIO DE NO MÍNIMO 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

DO PACIENTE EM MATERIAL 
ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM 
REVESTIMENTO REMOVÍVEL E 
ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES 
DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO 
PINTADO EM TINTA EPÓXI OU 
SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS 
DE RODÍZIOS COM FREIOS E PÁRA-

HOQUES FRONTAL E TRASEIRO. 
DISPLAY A LED OU LCD PARA 
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E 
POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO 
APGAR E ALARMES; MEMÓRIA 
PARA RETENÇÃO DOS VALORES 
PROGRAMADOS. SISTEMA DE 
CONTROLE MICROPROCESSADO, 
COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO 
CONTROLADO ATRAVÉS DE 
SENSOR LIGADO AO RN E 
MANUAL; RELÓGIO APAGAR 
INCORPORADO; ALARMES 
AUDIOVISUAIS INTERMITENTES 
PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA 
DE ENERGIA; FALHA NA 
RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; 
FALTA DE SENSOR OU 
DESALOJAMENTO DO SENSOR NO 
PACIENTE; HIPOTERMIA E 
HIPERTERMIA; ALTA 
TEMPERATURA PROLONGADA; 
ADVERTÊNCIA DE ROTINA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR O 
EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: 
BANDEJA SOB O LEITO PARA 
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE 
DE SORO. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA 

 
BERÇO PARA RECÉM NASCIDO, 
COM RODÍZIOS, CUNA EM 
ACRÍLICO, ESTRUTURA EM AÇO / 
FERRO PINTADO, COM PRATELEIRA 

Unid 2 392455-6 R$ 1.200,00 

BICICLETA ERGOMÉTRICA 
VERTICAL, FUNÇÕES MÍNIMAS NO 
PAINEL: DISPLAY COM 
INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, 
VELOCIDADE, DISTÂNCIA, PULSO E 
CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO 

DEFINIDOS, 
COM REGULAGEM DE ESFORÇO . 
SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. 

ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO 
COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS 

OS PÉS. GUIDÃO 
ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. 
PESO DO USUÁRIO DE NO MÍNIMO 

Unid 1 178423-4 R$ 3.000,00 
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R$ 2.400,00 

R$ 3.000,00 
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120 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE 
SOLICITANTE. 

23 
BIOMBO DE AÇO, COM RODÍZIOS 
DE TAMANHO TRIPLO 

24 

BIPAP COM ALARMES, 
UMIDIFICADOR PERMANENTE, 
MÁSCARA NASAL, MÁSCARA 
FACIAL, RISE TIME, VENTILAÇÃO 
DE BACKUP, PRESSÃO MÁXIMA DE 
NO MÍNIMO 20 CMH2O 

25 
CADEIRA DE AÇO/FERRO PINTADO, 
ASSENTO/ENCOSTO 
POLIPROPILENO 

26 
CADEIRA DE RODAS ADULTO DE 
AÇO / FERRO PINTADO, COM PÉS 
REMOVÍVEIS E BRAÇOS FIXOS

27 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, 
COM SUPORTE DE SORO, COM PÉS 
FIXOS, BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E 
CAPACIDADE PARA 130KG 

28 
CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, 
AÇO / FERRO PINTADO, COM PÉS 
REMOVÍVEIS E BRAÇOS FIXOS

29 
CADEIRA PARA COLETA DE 
SANGUE, AÇO / FERRO PINTADO, 
COM BRAÇADEIRA REGULÁVEL

30 
CADEIRA PARA OBESO DE AÇO / 
FERRO PINTADO COM ESTOFADO

31 

CAMA PPP COM MOVIMENTOS DE 
ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE 
PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE 
COXAS, CALCANHAR, 
MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO 
PARA COLETA DE LIQUÍDOS. BASE 
DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 
SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, 
PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA 
PERNEIRA REMOVÍVEL. COM 
RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 6 
POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM 
GRADES NA REGIÃO DO DORSO, 
INJETADAS E COM ACABAMENTO
PINTADO EM POLIURETANOS. 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. 
ACOMPANHA COLCHÃO 
COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES 
DA CAMA.  

32 

CAPELA DE FLUXO LAMINAR 
EQUIPAMENTO DE FLUXO 
UNIDIRECIONAL VERTICAL, PARA 
A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS 
NÃO CONTAMINADOS. 
CONSTRUÍDA EXTERNAMENTE EM
CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
REVESTIMENTO EM EPÓXI 
ELETROSTÁTICO, CÂMARA 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

120 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE 

BIOMBO DE AÇO, COM RODÍZIOS 
Unid 14 151374-5 R$ 500,00 

BIPAP COM ALARMES, 
UMIDIFICADOR PERMANENTE, 
MÁSCARA NASAL, MÁSCARA 
FACIAL, RISE TIME, VENTILAÇÃO 
DE BACKUP, PRESSÃO MÁXIMA DE 

Unid 1 390477-6 R$ 9.000,00 

CADEIRA DE AÇO/FERRO PINTADO, 
 DE Unid 25 338526-4 R$ 90,00 

CADEIRA DE RODAS ADULTO DE 
AÇO / FERRO PINTADO, COM PÉS 
REMOVÍVEIS E BRAÇOS FIXOS 

Unid 2 124068-4 R$ 1.100,00 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, 
COM SUPORTE DE SORO, COM PÉS 
FIXOS, BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E 

 

Unid 1 17459-4 R$ 2.200,00 

CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, 
AÇO / FERRO PINTADO, COM PÉS 
REMOVÍVEIS E BRAÇOS FIXOS 

Unid 2 201141-7 R$ 1.500,00 

CADEIRA PARA COLETA DE 
SANGUE, AÇO / FERRO PINTADO, 
COM BRAÇADEIRA REGULÁVEL 

Unid 1 175154-9 R$ 470,00 

CADEIRA PARA OBESO DE AÇO / 
FERRO PINTADO COM ESTOFADO 

Unid 2 344719-7 R$ 400,00 

CAMA PPP COM MOVIMENTOS DE 
ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE 
PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE 
COXAS, CALCANHAR, 
MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO 
PARA COLETA DE LIQUÍDOS. BASE 
DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 
SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, 
PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA 
PERNEIRA REMOVÍVEL. COM 
RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 6 
POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM 
GRADES NA REGIÃO DO DORSO, 
INJETADAS E COM ACABAMENTO 
PINTADO EM POLIURETANOS. 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. 
ACOMPANHA COLCHÃO 
COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES 

Unid 2 338907-3 R$ 9.900,00 

CAPELA DE FLUXO LAMINAR - 
EQUIPAMENTO DE FLUXO 
UNIDIRECIONAL VERTICAL, PARA 
A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS 
NÃO CONTAMINADOS. 
CONSTRUÍDA EXTERNAMENTE EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
REVESTIMENTO EM EPÓXI 
ELETROSTÁTICO, CÂMARA 

Unid 1 30735-1 
R$ 

20.000,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 7.000,00 

R$ 9.000,00 

R$ 2.250,00 

R$ 2.200,00 

R$ 2.200,00 

R$ 3.000,00 

R$ 470,00 

R$ 800,00 

R$ 19.800,00 

R$ 20.000,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

INTERNA DE TRABALHO 
TOTALMENTE EM 
INOXIDÁVEL AISI 304 
E PLATAFORMA DE TRABALHO 
REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E 
SANITIZAÇÃO. PORTA FRONTAL 
EM VIDRO TEMPERADO COM 
DESLOCAMENTO VERTICAL TIPO
GUILHOTINA E SISTEMA DE 
CONTRAPESOS QUE PERMITE 
PARAR EM QUALQUER PONTO DE 
SEU CURSO. SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO TIPO SIROCO, COM
REGULAGEM ELETRÔNICA 
INTERNA DA VELOCIDADE, PARA 
COMPENSAR EVENTUAL PERDA DE 
PRESSÃO COM O DECORRER DO 
TEMPO DE USO. FILTRO 
ABSOLUTO DO TIPO HEPA, 
PLISSADO E EMOLDURADO EM 
AÇO GALVANIZADO, CLASSE A
COM EFICIÊNCIA DE 99,99% NA 
RETENÇÃO DE PARTÍCULAS
DE ATÉ 0,3 MICRAS, PRÉ
PLISSADO SINTÉTICO, MOLDURA 
PAPELÃO. FILTRO HEPA: FEA 919 
PLISSADO, MOLDURA 
GALVANIZADA. DISPLAY DIGITAL, 
INDICADOR DA PRESSÃO 
DIFERENCIAL DO FILTRO 
ABSOLUTO HEPA, HORÍMETRO QUE 
INDICA MINUTOS E HORAS 
CORRIDO DE FUNCIONAMENTO DA
CABINE E OUTROS PARÂMETROS. 
OLIVA PARA GÁS, ÁGUA OU 
VÁCUO E TOMADA ELÉTRICA JÁ 
INSTALADOS NA CÂMARA DE 
TRABALHO. ILUMINAÇÃO DA
ÁREA DE TRABALHO COM 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 
WATTS E LÂMPADA GERMICIDA DE 
20 WATTS. DIMENSÃO INTERNA DE 
APROXIMADAMENTE 51 X 71 X 60.

33 

CARRO DE EMERGÊNCIA, COM 
SUPORTE PARA CILINDRO, 
SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA 
DESFIBRILADOR, TÁBUA DE 
MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADAS 
COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, 
CONFECÇÃO ESTRUTURA E 
DE AÇO CARBONO PINTADO, DE 04 
A 06 GAVETAS 

34 
CARRO PARA TRANSPORTE DE 
MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA, 
MÍN 200 L, DE POLIPROPILENO

35 
CENTRÍFUGA LABORATORIAL TIPO
PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS 
COM TECNOLOGIA DIGITAL

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

INTERNA DE TRABALHO 
TOTALMENTE EM AÇO 

E PLATAFORMA DE TRABALHO 
REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E 
SANITIZAÇÃO. PORTA FRONTAL 
EM VIDRO TEMPERADO COM 
DESLOCAMENTO VERTICAL TIPO 
GUILHOTINA E SISTEMA DE 
CONTRAPESOS QUE PERMITE 
PARAR EM QUALQUER PONTO DE 
SEU CURSO. SISTEMA DE 

ÃO TIPO SIROCO, COM 
REGULAGEM ELETRÔNICA 
INTERNA DA VELOCIDADE, PARA 
COMPENSAR EVENTUAL PERDA DE 
PRESSÃO COM O DECORRER DO 

ABSOLUTO DO TIPO HEPA, 
PLISSADO E EMOLDURADO EM 
AÇO GALVANIZADO, CLASSE A-3, 
COM EFICIÊNCIA DE 99,99% NA 

O DE PARTÍCULAS 
DE ATÉ 0,3 MICRAS, PRÉ-FILTRO 
PLISSADO SINTÉTICO, MOLDURA 
PAPELÃO. FILTRO HEPA: FEA 919 
PLISSADO, MOLDURA 
GALVANIZADA. DISPLAY DIGITAL, 
INDICADOR DA PRESSÃO 
DIFERENCIAL DO FILTRO 
ABSOLUTO HEPA, HORÍMETRO QUE 
INDICA MINUTOS E HORAS 

E FUNCIONAMENTO DA 
CABINE E OUTROS PARÂMETROS. 
OLIVA PARA GÁS, ÁGUA OU 
VÁCUO E TOMADA ELÉTRICA JÁ 
INSTALADOS NA CÂMARA DE 
TRABALHO. ILUMINAÇÃO DA 
ÁREA DE TRABALHO COM 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 
WATTS E LÂMPADA GERMICIDA DE 
20 WATTS. DIMENSÃO INTERNA DE 

OXIMADAMENTE 51 X 71 X 60. 
CARRO DE EMERGÊNCIA, COM 
SUPORTE PARA CILINDRO, 
SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA 
DESFIBRILADOR, TÁBUA DE 
MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADAS 
COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, 
CONFECÇÃO ESTRUTURA E TAMPO 
DE AÇO CARBONO PINTADO, DE 04 

Unid 1 0004870 R$ 2.500,00 

CARRO PARA TRANSPORTE DE 
MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO CUBA, 
MÍN 200 L, DE POLIPROPILENO 

Unid 2 378014-7 R$ 1.350,00 

CENTRÍFUGA LABORATORIAL TIPO 
MÍN. 04 AMOSTRAS 

COM TECNOLOGIA DIGITAL 
Unid 5 171233-0 R$ 4.000,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 2.500,00 

R$ 2.700,00 

R$ 20.000,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

36 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 
DE 30 A 39 L, POTÊNCIA DE 1 A 
1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS, 
ISENTO DE ÓLEO 

37 

COMPUTADOR PORTÁTIL 
(NOTEBOOK). ESPECIFICAÇÃO 
MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 
PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; 
COMPUTADOR PORTÁTIL 
(NOTEBOOK) COM PROCESSADOR 
NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD 
A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO 
RÍGIDO DE 500 GIGABYTES 
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 
RPM; UNIDADE COMBINADA DE 
GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, 
DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 
(OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) 
MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 
(QUATRO) GIGABYTES CADA, DO 
TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU
SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 
POLEGADAS WIDESCREEN, 
SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 
PIXELS; TECLADO DEVERÁ
CONTER TODOS OS CARACTERES 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, 
INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS 
MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO
PADRÃO ABNT2; MOUSE 
TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES 
INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM 
CONEXÃO USB E BOTÃO DE
ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES 
DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ
45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 
802.11A/B/G/N; 
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 
(64 BITS); BATERIA 
RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE 
LÍTION COM NO MÍNIMO 06
CÉLULAS; FONTE EXTERNA 
AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O 
ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 
2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI
DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, 
LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM 
FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR 
ACOMPANHADO DE MALETA
TIPO ACOLCHOADA PARA 
TRANSPORTE 
ACONDICIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO 
DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, 
REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA 
DE 12 MESES. 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 
DE 30 A 39 L, POTÊNCIA DE 1 A 
1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS, 

Unid 2 417422-4 R$ 1.900,00 

PORTÁTIL 
ESPECIFICAÇÃO 

MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 
PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; 

PORTÁTIL 
PROCESSADOR 

NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD 
A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO 
RÍGIDO DE 500 GIGABYTES 

DE ROTAÇÃO 7.200 
RPM; UNIDADE COMBINADA DE 
GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, 
DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 

GIGABYTES, EM 02 (DOIS) 
MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 
(QUATRO) GIGABYTES CADA, DO 
TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU 
SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 

ESCREEN, 
SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 
PIXELS; TECLADO DEVERÁ 
CONTER TODOS OS CARACTERES 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, 
INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS 
MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO 
PADRÃO ABNT2; MOUSE 
TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES 
INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM 

E BOTÃO DE 
ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES 
DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-
45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 

 SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 
(64 BITS); BATERIA 
RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE 
LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) 
CÉLULAS; FONTE EXTERNA 

MÁTICA COMPATÍVEL COM O 
ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 
2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU 
DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, 
LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM 
FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR 
ACOMPANHADO DE MALETA DO 
TIPO ACOLCHOADA PARA 

 E 
ACONDICIONAMENTO DO 

EQUIPAMENTO 
SEM USO, 

REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA 

Unid 7 00013168 R$ 3.500,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 3.800,00 

R$ 24.500,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

38 
CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS 
DIGITAL, DE 11 ATÉ 14 TECLAS

39 
CRONÔMETRO TIPO PROGRESSIVO 
E REGRESSIVO 

40 
DEIONIZADOR COM CAPACIDADE 
DE 50 LITROS/H 

41 
DESTILADOR DE ÁGUA COM 
CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA

42 
DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, 
COM TECNOLOGIA DIGITAL

43 

ELETROESTIMULADOR COM 
CORRENTE GALVÂNICA
FARÁDICA, COMPOSIÇÃO 
GALVANICA / FARÁDICA /RUSSA / 
INTERFERENCIAL / TENS / FES/ 
MÍNIMO 2 CANAIS 

44 
ESCADA COM 3 DEGRAUS, DE AÇO 
INOXIDÁVEL 

45 
ESCADA COM 2 DEGRAUS, DE AÇO 
INOXIDÁVEL 

46 
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, 
TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO

47 
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, 
TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO

48 
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, 
TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/FECHO DE VELCRO

49 
ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA / 
ESCADA DE LING) 

50 
ESTANTE COM REFORÇO, 
CAPACIDADE 100KG COM 06 
PRATELEIRAS 

51 

ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA 
EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO 
FÍSICA. MOTOR DE NO MÍNIMO 2.0 
HP, SILENCIOSO; INCLINAÇÃO
ELETRÔNICA COM ELEVAÇÃO DE 
15%; VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 
12 KM/H; SENSOR DE BATIMENTO 
CARDÍACO HAND GRIP; LONA COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE: 120 X 
38 CM; MONITOR DE LCD; MÍNIMO 
DE 5 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS 
DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO; 
FUNÇÕES DO PAINEL: TEMPO, 
DISTÂNCIA, VELOCIDADE, 
CALORIAS E BATIMENTO 
CARDÍACO. PESO SUPORTADO DE 
NO MÍNIMO 120 KG. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA 
ENTIDADE SOLICITANTE. 

52 
ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO 
DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO 
INOXIDÁVEL 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS 
DIGITAL, DE 11 ATÉ 14 TECLAS 

Unid 2 235487-0 R$ 1.100,00 

PROGRESSIVO 
Unid 2 279201-0 R$ 200,00 

DEIONIZADOR COM CAPACIDADE 
Unid 2 81339-7 R$ 800,00 

DESTILADOR DE ÁGUA COM 
CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA 

Unid 1 169994-6 R$ 1.600,00 

FETAL, TIPO PORTÁTIL, 
COM TECNOLOGIA DIGITAL 

Unid 6 69240-9 R$ 800,00 

ELETROESTIMULADOR COM 
CORRENTE GALVÂNICA-
FARÁDICA, COMPOSIÇÃO 
GALVANICA / FARÁDICA /RUSSA / 
INTERFERENCIAL / TENS / FES/ 

Unid 2 175512-9 R$ 3.000,00 

ESCADA COM 3 DEGRAUS, DE AÇO 
Unid 2 277866-1 R$ 400,00 

ESCADA COM 2 DEGRAUS, DE AÇO 
Unid 4 98221-0 R$ 300,00 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, 
TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

Unid 4 236330-5 R$ 150,00 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, 
TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

Unid 2 13837-1 R$ 100,00 

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, 
TECIDO EM ALGODÃO, 
BRAÇADEIRA/FECHO DE VELCRO 

Unid 1 191685-8 R$ 200,00 

ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA / 
Unid 2 175550-1 R$ 750,00 

ESTANTE COM REFORÇO, 
CAPACIDADE 100KG COM 06 Unid 10 228126-0 R$ 370,00 

ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA 
EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO 
FÍSICA. MOTOR DE NO MÍNIMO 2.0 
HP, SILENCIOSO; INCLINAÇÃO 
ELETRÔNICA COM ELEVAÇÃO DE 
15%; VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 
12 KM/H; SENSOR DE BATIMENTO 
CARDÍACO HAND GRIP; LONA COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE: 120 X 

CM; MONITOR DE LCD; MÍNIMO 
DE 5 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS 
DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO; 
FUNÇÕES DO PAINEL: TEMPO, 
DISTÂNCIA, VELOCIDADE, 
CALORIAS E BATIMENTO 
CARDÍACO. PESO SUPORTADO DE 
NO MÍNIMO 120 KG. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA 

 

Unid 1 40214-1 R$ 3.000,00 

ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO 
DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO Unid 2 201137-9 R$ 170,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 2.200,00 

R$ 400,00 

R$ 1.600,00 

R$ 1.600,00 

R$ 4.800,00 

R$ 6.000,00 

R$ 800,00 

R$ 1.200,00 

R$ 600,00 

R$ 200,00 

R$ 200,00 

R$ 1.500,00 

R$ 3.700,00 

R$ 3.000,00 

R$ 340,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

53 
ESTETOSCÓPIO DE PINARD EM 
ALUMÍNIO 

54 
ESTETOSCÓPIO INFANTIL, 
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, 
TIPO DUPLO 

55 

ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR 
- EQUIPAMENTO DIGITAL, 
MICROPROCESSADO COM NO 
MÍNIMO 2 CANAIS. DEVE 
OFERECER NO MÍNIMO AS 
CORRENTES TENS, FES, CORRENTE 
RUSSA, INTERFERENCIAL. DEVE 
POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA 
PARA EMISSÃO DAS CORRENTES 
NO PACIENTE E MEMÓRIA DE 
DADOS. DEVE ACOMPANHAR
O EQUIPAMENTO OS SEGUINTES 
ACESSÓRIOS: NO MÍNIMO 02 
CABOS PARA APLICAÇÃO, CABO 
DE FORÇA, NO MÍNIMO 04 
ELETRODOS DE BORRACHA

56 

ESTUFA DE CULTURA, DE AÇO 
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 20 
ATÉ 50 L, TEMPERATURA ATÉ 70ºC, 
PORTA INTERNA (VIDRO 
TEMPERADO) 

57 

ESTUFA DE SECAGEM DE AÇO 
INOXIDÁVEL COM PORTA, 
CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 L, 
TEMPERATURA ATÉ 250°C 

58 
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, 
COM ILUMINAÇÃO DE LED E 
HASTE FLEXÍVEL 

59 
FOGÃO DE 04 BOCAS COM 
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

60 
FORNO DE MICROONDAS COM 
CAPACIDADE DE 20 A 30 LITROS

61 
GANGORRA DE EQUILÍBRIO DE 
MADEIRA COM PISO 
ANTIDERRAPANTE 

62 
GELADEIRA/ REFRIGERADOR, COM 
CAPACIDADE DE 250 A 299 L

63 
GLICOSÍMETRO COM TIRAS, 
LANCETAS E LANCETADOR

64 

HOMOGENIZADOR DE SANGUE 
PARA HEMATOLOGIA, COM 
PRESILHA DE FIBRA DE NYLON, 
PARA 30 TUBOS. SISTEMA DE 
PRESILHA QUE PERMITE USO
DE TUBOS DE ENSAIO TIPO 
VACUTAINER OU FRASCOS DE 
PELICILINAS. COM CONTROLE DE 
VELOCIDADE. GABINETE 
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO
PINTURA EM EPOXI.HASTE EM 
ALUMÍNIO. PRESILHAS DE FIBRA 
DE NYLON RESISTENTE QUE NÃO 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

ESTETOSCÓPIO DE PINARD EM 
Unid 2 171865-7 R$ 50,00 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL, 
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, Unid 2 185027-0 R$ 110,00 

MUSCULAR 
EQUIPAMENTO DIGITAL, 

MICROPROCESSADO COM NO 
MÍNIMO 2 CANAIS. DEVE 
OFERECER NO MÍNIMO AS 

FES, CORRENTE 
RUSSA, INTERFERENCIAL. DEVE 
POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA 
PARA EMISSÃO DAS CORRENTES 
NO PACIENTE E MEMÓRIA DE 
DADOS. DEVE ACOMPANHAR 
O EQUIPAMENTO OS SEGUINTES 
ACESSÓRIOS: NO MÍNIMO 02 
CABOS PARA APLICAÇÃO, CABO 
DE FORÇA, NO MÍNIMO 04 

OS DE BORRACHA 

Unid 3 303346-5 R$ 2.000,00 

ESTUFA DE CULTURA, DE AÇO 
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 20 
ATÉ 50 L, TEMPERATURA ATÉ 70ºC, 
PORTA INTERNA (VIDRO 

Unid 2 0001841 R$ 2.800,00 

ESTUFA DE SECAGEM DE AÇO 
INOXIDÁVEL COM PORTA, 
CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 L, 

 

Unid 3 178999-8 R$ 3.500,00 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, 
COM ILUMINAÇÃO DE LED E Unid 2 0009896 R$ 700,00 

DE 04 BOCAS COM 
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO 

Unid 1 182324-8 R$ 850,00 

FORNO DE MICROONDAS COM 
CAPACIDADE DE 20 A 30 LITROS 

Unid 1 0003841 R$ 480,00 

GANGORRA DE EQUILÍBRIO DE 
MADEIRA COM PISO Unid 2 00011881 R$ 330,00 

GELADEIRA/ REFRIGERADOR, COM 
CAPACIDADE DE 250 A 299 L 

Unid 3 172311-1 R$ 1.450,00 

GLICOSÍMETRO COM TIRAS, 
LANCETAS E LANCETADOR 

Unid 2 0008940 R$ 80,00 

HOMOGENIZADOR DE SANGUE 
PARA HEMATOLOGIA, COM 

FIBRA DE NYLON, 
PARA 30 TUBOS. SISTEMA DE 
PRESILHA QUE PERMITE USO 
DE TUBOS DE ENSAIO TIPO 
VACUTAINER OU FRASCOS DE 
PELICILINAS. COM CONTROLE DE 
VELOCIDADE. GABINETE 
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 
PINTURA EM EPOXI.HASTE EM 
ALUMÍNIO. PRESILHAS DE FIBRA 

RESISTENTE QUE NÃO 

Unid 1 197395-9 R$ 820,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 100,00 

R$ 220,00 

R$ 6.000,00 

R$ 5.600,00 

R$ 10.500,00 

R$ 1.400,00 

R$ 850,00 

R$ 480,00 

R$ 660,00 

R$ 4.350,00 

R$ 160,00 

R$ 820,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

DANIFICA A ETIQUETA DO CÓDIGO 
DE BARRA NOS TUBOS. 
CAPACIDADE 30 TUBOS TIPO 
VACUTAINER OU 28 FRASCOS DE 
PELICININA. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA 
ENTIDADE SOLICITANTE. 

65 

INCUBADORA DE TRANSPORTE 
NEONATAL - EQUIPAMENTO 
POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM 
ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM 
PAREDES DUPLAS EM TODA SUA 
SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO
PACIENTE CONTRA PERDA DE 
CALOR. BASE EM MATERIAL 
PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA 
TRANSPORTE E DOIS SUPORTES 
PARA CILINDROS DE GASES
MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO 
FRONTAL E OUTRA PORTA DE 
ACESSO LATERAL, AMBAS COM 
PAREDES DUPLAS; POSSUIR 
PORTINHOLAS COM MANGA
PUNHO E GUARNIÇÕES 
AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE 
ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO ÍRIS 
PARA PASSAGEM DE TUBOS E 
DRENOS. PARA-CHOQUE QUE
PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA 
INCUBADORA. DEVE POSSUIR 
LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL 
PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM 
DIMENSÕES QUE PERMITAM 
ADEQUADA ERGONOMIA PARA 
CINTOS DE SEGURANÇA EM 
MATERIAL MACIO E RESISTENTE, 
DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR 
COLCHÃO REMOVÍVEL, 
IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL 
ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL 
COM ESPUMA COM DENSIDADE 
ADEQUADA, SEM COSTURA, 
PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL. 
ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM 
DESPEJO DE GÁS PARA A 
ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA 
EFICIÊNCIA, ECONOMIA E 
PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE 
COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM 
RODÍZIOS E FREIOS. 
UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE 
ESPUMA SOB O LEITO. 
ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM 
HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO 
FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE 
RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. 
PAINEL DE CONTROLE DEVE 
PROPORCIONAR A 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

DANIFICA A ETIQUETA DO CÓDIGO 
DE BARRA NOS TUBOS. 
CAPACIDADE 30 TUBOS TIPO 
VACUTAINER OU 28 FRASCOS DE 
PELICININA. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA 

 
TRANSPORTE 

EQUIPAMENTO 
POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM 
ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM 
PAREDES DUPLAS EM TODA SUA 
SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO 
PACIENTE CONTRA PERDA DE 
CALOR. BASE EM MATERIAL 
PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA 
TRANSPORTE E DOIS SUPORTES 

LINDROS DE GASES 
MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO 
FRONTAL E OUTRA PORTA DE 
ACESSO LATERAL, AMBAS COM 
PAREDES DUPLAS; POSSUIR 
PORTINHOLAS COM MANGA 
PUNHO E GUARNIÇÕES 
AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE 
ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO ÍRIS 
PARA PASSAGEM DE TUBOS E 

CHOQUE QUE 
PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA 
INCUBADORA. DEVE POSSUIR 
LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL 
PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM 
DIMENSÕES QUE PERMITAM 
ADEQUADA ERGONOMIA PARA 
CINTOS DE SEGURANÇA EM 
MATERIAL MACIO E RESISTENTE, 
DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR 
COLCHÃO REMOVÍVEL, 
MPERMEÁVEL E DE MATERIAL 

EXTINGUÍVEL 
COM ESPUMA COM DENSIDADE 
ADEQUADA, SEM COSTURA, 
PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL. 
ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM 
DESPEJO DE GÁS PARA A 
ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA 
EFICIÊNCIA, ECONOMIA E 
PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE 

ALTURA AJUSTÁVEL, COM 
RODÍZIOS E FREIOS. 
UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE 
ESPUMA SOB O LEITO. 
ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM 
HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO 
FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE 
RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. 
PAINEL DE CONTROLE DEVE 
PROPORCIONAR A 

Unid 2 148752-3 R$ 
28.500,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 57.000,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO
AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR 
CONTROLE MICROPROCESSADO DE 
TEMPERATURA DE AR DO 
AMBIENTE INTERNO DA 
INCUBADORA E CONTROLE DE 
TEMPERATURA DO NEONATO 
MEDIANTE UM SENSOR DE 
TEMPERATURA DE PELE. DEVE 
POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS
PARA FALTA DE ENERGIA 
ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA 
DA BATERIA, BATERIA EM 
CARREGAMENTO, FALTA DE 
CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA
TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO 
RN DESCONECTADO, 
HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, 
NDICAÇÃO DO MODO DE 
ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS 
TEMPERATURAS DO AR. DEVE 
POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO 
STATUS LIGADO/DESLIGADO DO 
APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS 
BATERIAS RECARREGÁVEIS COM 
AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 
HORAS; CARREGADOR 
AUTOMÁTICO DO TIPO 
FLUTUANTE INCORPORADO. 
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, 
NO MÍNIMO: CARRO DE 
TRANSPORTE TIPO MACA, COM 
ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE 
À CHOQUES MECÂNICOS, 
ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 
CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D 
OU E PARA OXIGÊNIO OU AR 
COMPRIMIDO COM VÁLVULA 
REDUTORA E MANÔMETRO, 
SUPORTE DE SORO COM ALTURA 
AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA 
COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; 
CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE 
OXIGÊNIO COM REGULADOR E 
FLUXÔMETRO, COLCHONETE 
CONFECCIONADO EM MATERIAL 
ATÓXICO E DEMAIS 
COMPONENTES NECESSÁRIOS A 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DO EQUIPAMENTO. 

66 
LONGARINA 03 LUGARES, COM 
ASSENTO/ENCOSTO DE 
POLIPROPILENO 

67 

MESA AUXILIAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, 
DIMENSÕES MINIMAS 40 X 40 X 80 
(CM) 

68 MESA DE EXAMES DE AÇO 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO 
AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR 
CONTROLE MICROPROCESSADO DE 
TEMPERATURA DE AR DO 
AMBIENTE INTERNO DA 
INCUBADORA E CONTROLE DE 
TEMPERATURA DO NEONATO 
MEDIANTE UM SENSOR DE 
TEMPERATURA DE PELE. DEVE 
POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS 
PARA FALTA DE ENERGIA 

E FALTA DE ENERGIA 
DA BATERIA, BATERIA EM 
CARREGAMENTO, FALTA DE 
CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA 
TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO 
RN DESCONECTADO, 
HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, 
NDICAÇÃO DO MODO DE 
ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS 
TEMPERATURAS DO AR. DEVE 

SUAL DO 
STATUS LIGADO/DESLIGADO DO 
APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS 
BATERIAS RECARREGÁVEIS COM 
AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 
HORAS; CARREGADOR 
AUTOMÁTICO DO TIPO 
FLUTUANTE INCORPORADO. 
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, 
NO MÍNIMO: CARRO DE 
TRANSPORTE TIPO MACA, COM 

JUSTÁVEL, RESISTENTE 
À CHOQUES MECÂNICOS, 
ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 
CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D 
OU E PARA OXIGÊNIO OU AR 
COMPRIMIDO COM VÁLVULA 
REDUTORA E MANÔMETRO, 
SUPORTE DE SORO COM ALTURA 
AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA 
COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; 

LIGAÇÃO, TUBO DE 
OXIGÊNIO COM REGULADOR E 
FLUXÔMETRO, COLCHONETE 
CONFECCIONADO EM MATERIAL 
ATÓXICO E DEMAIS 
COMPONENTES NECESSÁRIOS A 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

LONGARINA 03 LUGARES, COM 
ASSENTO/ENCOSTO DE Unid 70 391508-5 R$ 400,00 

MESA AUXILIAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, 
DIMENSÕES MINIMAS 40 X 40 X 80 

Unid 6 174802-5 R$ 600,00 

MESA DE EXAMES DE AÇO Unid 1 273856-2 R$ 1.350,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 28.000,00 

R$ 3.600,00 

R$ 1.350,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

INOXIDÁVEL, COM LEITO MÓVEL E 
SUPORTE PARA PAPEL 

69 
MESA DE MAYO DE AÇO 
INOXIDÁVEL 

70 
MESA GINECOLÓGICA DE AÇO / 
FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO 
LEITO MÓVEL 

71 

MESA DE AÇO / FERRO PINTADO 
PARA REFEIÇÃO, COM TAMPO 
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, 
REGULAGEM DE ALTURA 
MANÍPULO, DE 4 PÉS COM 
RODÍZIOS 

72 
MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 
ASSENTOS  

73 
MESA DE REUNIÃO DE MADEIRA / 
MDP / MDF / SIMILAR, TIPO 
REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M

74 

MESA PARA COMPUTADOR DE 
MADEIRA / MDP / MDF / OU 
SIMILAR, COM 03 A 04 GAVETAS, 
COM SUPORTE PARA CPU, 
SUPORTE PARA TECLADO E 
SUPORTE PARA IMPRESSORA

75 

MICROPIPETA MONOCANAL, VISOR 
DIGITAL, EJETOR AUTOMÁTICO, 
COM CAPACIDADE DE VOLUME 
FIXO 

76 

MICROSCÓPIO LABORATORIAL 
BIOLÓGICO BINOCULAR
CONTRASTE DE FASE. PODE SER 
UTILIZADO EM PATOLOGIA 
CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE
PESQUISA. TUBO DE OBSERVAÇÃO 
COM NO MÍNIMO 160 MM DE 
COMPRIMENTO COM CABEÇOTE 
BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF 
INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE 
DISTÂNCIA INTERPUPILAR E 
AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS 
DUAS OCULARES; REVÓLVER 
PORTA OBJETIVA PARA QUATRO 
OBJETIVAS; OBJETIVAS PLANA 
CROMÁTICAS DE CONTRASTE DE 
FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 
100X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO 
O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X 
PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 
MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO 
AUMENTOS CONFIGURÁVEIS 
ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL
POSSUIR CONFIGURAÇÃO 
OPCIONAL ATE 1600X COM 
OCULARES DE 16X); PLATINA 
MECÂNICA COM SUPERFÍCIE DE 
140 X 140 MM, ÁREA DE TRABALHO 
COM 50 X 76 MM, DIVISÃO DE 0,1 
MM, CHARRIOT COM CONTROLE 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

INOXIDÁVEL, COM LEITO MÓVEL E 

MESA DE MAYO DE AÇO 
Unid 2 174709-6 R$ 750,00 

MESA GINECOLÓGICA DE AÇO / 
FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO Unid 1 69244-1 R$ 1.700,00 

MESA DE AÇO / FERRO PINTADO 
PARA REFEIÇÃO, COM TAMPO 
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, 
REGULAGEM DE ALTURA 
MANÍPULO, DE 4 PÉS COM 

Unid 1 228882-6 R$ 700,00 

MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 
Unid 1 288174-8 R$ 850,00 

DE REUNIÃO DE MADEIRA / 
MDP / MDF / SIMILAR, TIPO 
REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M 

Unid 1 149896-7 R$ 500,00 

MESA PARA COMPUTADOR DE 
MADEIRA / MDP / MDF / OU 
SIMILAR, COM 03 A 04 GAVETAS, 
COM SUPORTE PARA CPU, 

PARA TECLADO E 
SUPORTE PARA IMPRESSORA 

Unid 3 164323-1 R$ 500,00 

MICROPIPETA MONOCANAL, VISOR 
DIGITAL, EJETOR AUTOMÁTICO, 
COM CAPACIDADE DE VOLUME 

Unid 11 149439-2 R$ 300,00 

MICROSCÓPIO LABORATORIAL 
BIOLÓGICO BINOCULAR DE 
CONTRASTE DE FASE. PODE SER 
UTILIZADO EM PATOLOGIA 
CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE 
PESQUISA. TUBO DE OBSERVAÇÃO 
COM NO MÍNIMO 160 MM DE 
COMPRIMENTO COM CABEÇOTE 
BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF 
INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE 
DISTÂNCIA INTERPUPILAR E 

DIOPTRIA PARA AS 
DUAS OCULARES; REVÓLVER 
PORTA OBJETIVA PARA QUATRO 
OBJETIVAS; OBJETIVAS PLANA 
CROMÁTICAS DE CONTRASTE DE 
FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 
100X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO 
O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X 
PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 

, PERMITINDO 
AUMENTOS CONFIGURÁVEIS 
ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL 

CONFIGURAÇÃO 
OPCIONAL ATE 1600X COM 
OCULARES DE 16X); PLATINA 
MECÂNICA COM SUPERFÍCIE DE 
140 X 140 MM, ÁREA DE TRABALHO 
COM 50 X 76 MM, DIVISÃO DE 0,1 
MM, CHARRIOT COM CONTROLE 

Unid 3 364868-0 R$ 9.000,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 1.500,00 

R$ 1.700,00 

R$ 700,00 

R$ 850,00 

R$ 500,00 

R$ 1.500,00 

R$ 3.300,00 

R$ 27.000,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

PARA MOVIMENTOS X E Y E 
FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE 
COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO 
MICROMÉTRICA E 
MACROMÉTRICA, COM KNOB 
INDEPENDENTE, COM CONTROLE 
DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA 
NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE 
SEGURANÇA PARA LIMITAR A 
ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA 
LÂMINA E OBJETIVA, A DISTÂNCIA 
DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO 
DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM 
DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO 
DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM 
FILTRO VERDE DE 
INTERFERÊNCIA; ACOMPANHA 
OCULAR CENTRALIZADORA; 
ACOMPANHA TORRETA DE 
CONTRASTE DE FASE; 
ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO 
COM COLETOR ESFÉRICO, 
LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 
6V/20W, COM AJUSTE DE 
INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE 
FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E 
PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS 
FASES E UM TERRA; ACOMPANHA 
MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA 
PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER 
DEFINIDA PELA ENTIDADE 
SOLICITANTE. 

77 
NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO 
ULTRASSÔNICO, COM SAÍDA 
SIMULTÂNEA 

78 

OTOSCÓPIO SIMPLES COM 
ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA 
– XENON, 5 A 10 ESPECULOS 
REUTILIZÁVEIS 

79 
OXÍMETRO DE PULSO, TIPO 
PORTÁTIL (DE MÃO), COM 01 
SENSOR DE SPO2 

80 PAPAGAIO DE AÇO INOXIDÁVEL

81 

POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO / 
FERRO PINTADO, COM 
RECLINAÇÃO DE ACIONAMENTO 
MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 
KG, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO 
DE COURVIN, DESCANSO PARA OS 
PÉS INTEGRADO 

82 

PROJETOR MULTIMÍDIA 
(DATASHOW) - DEVE ESTAR EM 
LINHA DE PRODUÇÃO PELO 
FABRICANTE, DEVE POSSUIR 
TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ 
ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE 
CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

MOVIMENTOS X E Y E 
FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE 
COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO 
MICROMÉTRICA E 
MACROMÉTRICA, COM KNOB 
INDEPENDENTE, COM CONTROLE 
DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA 
NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE 
SEGURANÇA PARA LIMITAR A 
ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA 

JETIVA, A DISTÂNCIA 
DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO 
DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM 
DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO 
DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM 
FILTRO VERDE DE 
INTERFERÊNCIA; ACOMPANHA 
OCULAR CENTRALIZADORA; 
ACOMPANHA TORRETA DE 
CONTRASTE DE FASE; 

ELÉTRICO 
COM COLETOR ESFÉRICO, 
LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 
6V/20W, COM AJUSTE DE 
INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE 
FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E 
PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS 
FASES E UM TERRA; ACOMPANHA 
MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA 
PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; 

TRICA A SER 
DEFINIDA PELA ENTIDADE 

NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO 
ULTRASSÔNICO, COM SAÍDA Unid 4 421144-8 R$ 300,00 

OTOSCÓPIO SIMPLES COM 
ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA 

5 A 10 ESPECULOS 
Unid 1 373702-0 R$ 400,00 

OXÍMETRO DE PULSO, TIPO 
PORTÁTIL (DE MÃO), COM 01 Unid 3 00010593 R$ 2.500,00 

PAPAGAIO DE AÇO INOXIDÁVEL Unid 2 306128-0 R$ 100,00 
HOSPITALAR DE AÇO / 

FERRO PINTADO, COM 
RECLINAÇÃO DE ACIONAMENTO 
MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 
KG, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO 
DE COURVIN, DESCANSO PARA OS 

Unid 2 354305-6 R$ 1.000,00 

PROJETOR MULTIMÍDIA 
DEVE ESTAR EM 

LINHA DE PRODUÇÃO PELO 
FABRICANTE, DEVE POSSUIR 
TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ 
ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE 
CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA 

Unid 3 177733-5 R$ 2.400,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 1.200,00 

R$ 400,00 

R$ 7.500,00 

R$ 200,00 

R$ 2.000,00 

R$ 7.200,00 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

NATIVA DE 1024 X 768 E 
COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE 
POSSUIR INTERFACES DE 
COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) 
VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE 
POSSUIR ENTRADA USB; 
LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 
LUMENS; ALTO-FALANTE 
INTEGRADO NO PROJETOR COM O
MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; 
ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100
120V, 220-240V; CONTROLE 
REMOTO IR, CABO DE 
ALIMENTAÇÃO, CABO VGA;
MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA 
APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM 
PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR 
(SEM O USO DE PC); O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, 
SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES. 

83 
RAMPA DE MADEIRA OU SIMILAR 
COM 04 DEGRAUS 

84 

RAMPA PARA ALONGAMENTO EM 
MADEIRA, EVERNIZADA, COM PISO 
ANTIDERRAPANTE, DIMESÕES 
APROXIMADA 45 X 15 X 35 

85 
REANIMADOR PULMONAR 
MANUAL ADULTO (AMBU) DE 
SILICONE, COM RESERVATÓRIO

86 
REANIMADOR PULMONAR 
MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) DE 
SILICONE, COM RESERVATÓRIO 

87 
SOFÁ-CAMA HOSPITALAR DE 
COURVIN, COMPRIMENTO: 
220 CM 

88 
SUPORTE DE SORO DE AÇO 
INOXIDÁVEL COM PEDESTAL DE 
ALTURA REGULÁVEL 

89 
SUPORTE DE WESTERGREEN, AÇO / 
FERRO PINTADO, COM MÍN. DE 10 
PIPETAS DE VHS 

90 

TABLADO DE MADEIRA PARA 
FISIOTERAPIA, DIMENSÕES 
MÍNIMAS MÍN. DE 1,80 X 1,50 X 
0,50M 

91 

TELA DE PROJEÇÃO - DEVE ESTAR 
EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO 
FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO 
COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; 
ÁREA VISUAL DE 
APROXIMADAMENTE 1,80 X  1,80 M 
(+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR 
ESTOJO EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA 
RESISTENTE A RISCOS E 
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NATIVA DE 1024 X 768 E 
COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE 
POSSUIR INTERFACES DE 

, SENDO 01 (UMA) 
VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE 
POSSUIR ENTRADA USB; 
LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 

FALANTE 
INTEGRADO NO PROJETOR COM O 
MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; 
ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-

240V; CONTROLE 
REMOTO IR, CABO DE 

VGA; 
MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA 
APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM 

DRIVE DIRETO NO PROJETOR 
(SEM O USO DE PC); O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, 
SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA 

RAMPA DE MADEIRA OU SIMILAR 
Unid 1 17459-4 R$ 2.100,00 

RAMPA PARA ALONGAMENTO EM 
MADEIRA, EVERNIZADA, COM PISO 
ANTIDERRAPANTE, DIMESÕES 

 

Unid 2 140448-2 R$ 120,00 

REANIMADOR PULMONAR 
MANUAL ADULTO (AMBU) DE 
SILICONE, COM RESERVATÓRIO 

Unid 4 0008755 R$ 300,00 

REANIMADOR PULMONAR 
MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) DE 
SILICONE, COM RESERVATÓRIO  

Unid 4 0002233 R$ 250,00 

CAMA HOSPITALAR DE 
COURVIN, COMPRIMENTO: 188 ATÉ Unid 2 148999-2 R$ 1.900,00 

SUPORTE DE SORO DE AÇO 
INOXIDÁVEL COM PEDESTAL DE Unid 21 179705-0 R$ 380,00 

SUPORTE DE WESTERGREEN, AÇO / 
FERRO PINTADO, COM MÍN. DE 10 Unid 2 374755-7 R$ 200,00 

TABLADO DE MADEIRA PARA 
FISIOTERAPIA, DIMENSÕES 
MÍNIMAS MÍN. DE 1,80 X 1,50 X 

Unid 1 313545-4 R$ 1.250,00 

DEVE ESTAR 
EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO 
FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO 

RETRÁTIL MANUAL; 
ÁREA VISUAL DE 
APROXIMADAMENTE 1,80 X  1,80 M 

10%); DEVERÁ POSSUIR 
ESTOJO EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA 
RESISTENTE A RISCOS E 

Unid 3 151356-7 R$ 800,00 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 2.100,00 

R$ 240,00 

R$ 1.200,00 

R$ 1.000,00 

R$ 3.800,00 

R$ 7.980,00 

R$ 400,00 

R$ 1.250,00 

R$ 2.400,00 
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CORROSÕES; POSSUIR POSTE
CENTRAL COM RESISTÊNCIA E 
SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA 
ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA 
TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ 
POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO 
DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO 
OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA 
GANHO DE BRILHO; POSSUIR 
BORDAS PRETAS QUE PERMITA
ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, 
SEMUSO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES. 

92 

TURBILHÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, 
INDICAÇÃO MEMBROS 
SUPERIORES E INFERIORES, 
TANQUE DE 80 L ATÉ 180 L

93 

ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, 
FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ, TELA LCD, 
SAÍDA PARA TERAPIA 
COMBINADA, MODO DE EMISSÃO/ 
OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO

94 VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS
VALOR 

 
3. DA ESPECIFICAÇÃO 
 
3.1. Valor estimado R$ 474.660
sessenta reais). 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. Para aquisição de materiais/equipamentos será utilizado do recurso da 
orçamentária: 
 
01.08.01.10.122.0009.1165.0000.4.4.90.52.00 
Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde
 
01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 
Permanente para Programa da Atenção Básica

 
01.08.01.10.302.0011.1349.0000.44.90.52.00 
Permanente para a Média e Alta Complexidade.
 
5. DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

5.1. Autorização de funcionamento “Autorização e cadastro”, expedido pela
comercialização de materiais, equipamentos de s
situação ativa e cadastro.  Esta autorização deverá ser apresentada pelas licitantes que 
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CORROSÕES; POSSUIR POSTE 
CENTRAL COM RESISTÊNCIA E 
SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA 

CAÇÃO DA 
TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ 
POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO 
DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO 
OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA 
GANHO DE BRILHO; POSSUIR 
BORDAS PRETAS QUE PERMITA 
ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, 
SEMUSO, REFORMA OU 

DICIONAMENTO; GARANTIA 

TURBILHÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, 
INDICAÇÃO MEMBROS 
SUPERIORES E INFERIORES, 
TANQUE DE 80 L ATÉ 180 L 

Unid 1 178222-3 R$ 9.000,00 

ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, 
FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ, TELA LCD, 
SAÍDA PARA TERAPIA 
COMBINADA, MODO DE EMISSÃO/ 
OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO 

Unid 1 370119-0 R$ 1.200,00 

VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS Unid 8 194068-6 R$ 200,00 
VALOR TOTAL 

474.660,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, 

. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Para aquisição de materiais/equipamentos será utilizado do recurso da seguinte 

01.08.01.10.122.0009.1165.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde  

01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e Material 
Programa da Atenção Básica 

01.08.01.10.302.0011.1349.0000.44.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente para a Média e Alta Complexidade. 

5. DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

Autorização de funcionamento “Autorização e cadastro”, expedido pela ANVISA, para 
comercialização de materiais, equipamentos de saúde e/ou correlatos, onde deverá constar 
situação ativa e cadastro.  Esta autorização deverá ser apresentada pelas licitantes que 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

R$ 9.000,00 

R$ 1.200,00 

R$ 1.600,00 
R$ 474.660,00 

 seiscentos e 

seguinte dotação 

Aquisição de Equipamentos e Material 

Aquisição de Equipamentos e Material 

Aquisição de Equipamentos e Material 

ANVISA, para 
de e/ou correlatos, onde deverá constar 

situação ativa e cadastro.  Esta autorização deverá ser apresentada pelas licitantes que 
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cotarem os itens sendo da área médica/hospitalar. Documento emit
www.anvisa.gov.br. 

5.2. Catálogos e Folders, dos itens ofertados, Certificado de Registro de Produtos, emitido 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no D.O.U., para cada 
item de materiais, equipamentos de
validade. (Portaria GM/MS nº 2814).

5.3 Para os itens de uso comum como móveis, equipamentos de informática e demais 
produtos que não sejam da área médico
catálogos e registros.  

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
 
6.1. Durante o período de Vigência 
será acompanhado e fiscalizado pel
como FISCAL DE CONTRATOS
nº 073/2018, de 01/02/2018 e Sra. 
designada como FISCAL DE CONTRATOS
Portaria nº 072/2018, de 01/02/2018
surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 
67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações
 
7. ENTREGA 
 
7.1. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da 
Saúde de Jaciara, Tel/Fax: (66) 3461
 
7.2. O prazo de entrega dos equipamentos ou moveis hospitalar deverá ser de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou da NAD 
autorização despesa serão recebidos provisoriamente, mediante termo assinado pelas partes, 
para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações. 
Uma vez estando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os objetos 
serão recebidos definitivamente, mediante Termo Assinado pelas partes.
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
São exigências para o Edital e deverão constar também:
 
8.1. Cumprir todas as exigências constantes deste Termo de Referência. 
 
8.2. Entregar e instalar o equip
admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da 
Jaciara-MT;  
 
8.3. Entregar material novo e compatível com as especificações, não se admitindo, sob 
qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa. 
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cotarem os itens sendo da área médica/hospitalar. Documento emitido através do Site 

Catálogos e Folders, dos itens ofertados, Certificado de Registro de Produtos, emitido 
de Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no D.O.U., para cada 

item de materiais, equipamentos de saúde e/ou correlatos cotado, observando
validade. (Portaria GM/MS nº 2814). 

5.3 Para os itens de uso comum como móveis, equipamentos de informática e demais 
produtos que não sejam da área médico-hospitalar não será exigida a apresentação de 

. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Durante o período de Vigência do Contrato o fornecimento do material/equipamento 
será acompanhado e fiscalizado pelos servidores Sr. ROBSON CASANOVA

FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
e Sra. FABIA CRISTINA NOGUEIRA STAUDT BETIM, 

FISCAL DE CONTRATOS do Hospital Municipal de Jaciara, 
Portaria nº 072/2018, de 01/02/2018 aos quais competirá dirimir quaisquer 
surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 

8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

.1. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de 
, Tel/Fax: (66) 3461-1055. 

O prazo de entrega dos equipamentos ou moveis hospitalar deverá ser de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou da NAD 

despesa serão recebidos provisoriamente, mediante termo assinado pelas partes, 
para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações. 
Uma vez estando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os objetos 

recebidos definitivamente, mediante Termo Assinado pelas partes. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São exigências para o Edital e deverão constar também: 

.1. Cumprir todas as exigências constantes deste Termo de Referência.  

.2. Entregar e instalar o equipamento constante deste Termo de Referência, não se 
admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal de 

.3. Entregar material novo e compatível com as especificações, não se admitindo, sob 
aterial defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa. 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

ido através do Site 

Catálogos e Folders, dos itens ofertados, Certificado de Registro de Produtos, emitido 
de Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no D.O.U., para cada 

saúde e/ou correlatos cotado, observando-se sua 

5.3 Para os itens de uso comum como móveis, equipamentos de informática e demais 
hospitalar não será exigida a apresentação de 

o fornecimento do material/equipamento 
ROBSON CASANOVA, designado 

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria 
FABIA CRISTINA NOGUEIRA STAUDT BETIM, 

do Hospital Municipal de Jaciara, conforme 
rá dirimir quaisquer dúvidas que 

surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 

Secretaria Municipal de 

O prazo de entrega dos equipamentos ou moveis hospitalar deverá ser de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou da NAD – Nota de 

despesa serão recebidos provisoriamente, mediante termo assinado pelas partes, 
para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações. 
Uma vez estando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os objetos 

amento constante deste Termo de Referência, não se 
Prefeitura Municipal de 

.3. Entregar material novo e compatível com as especificações, não se admitindo, sob 
aterial defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.  
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8.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à 
Jaciara-MT, em decorrência da entrega do material, incluindo
a que título for.  
 
8.5. Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Jaciara
fatos desabonadores noticiosos que o envolvam, independente de solicitação. 
 
8.6. Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação e
exigidas na licitação.  
 
7.7. 10 (dez) dias úteis após a instalação do
pela empresa vencedora, deverá ser 
responsável pela utilização do aparelho, nas dependências do 
Atendimento em Saúde, em um turno para cada equipe, demonstrando as funcionalidades do 
equipamento, como avanços tecnológicos e novas o
aparelho. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 
9.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, 
através do Fiscal do Contrato e Almoxarifado;
 
9.2. Promover o acompanhamento e a 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93; 
 
9.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da contratada; 
 
9.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades p
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;
 
9.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato; 
 
9.6.  Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 
condições estabelecidas; 
 
9.7.  Efetuar o pagamento à contratada, 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo 
Fiscal do Contrato.  
 
10. PAGAMENTO 
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se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura Municipal de 
, em decorrência da entrega do material, incluindo-se danos causados a terceiros, 

Prefeitura Municipal de Jaciara-MT sobre eventuais atos ou 
fatos desabonadores noticiosos que o envolvam, independente de solicitação.  

.6. Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação e

7.7. 10 (dez) dias úteis após a instalação dos equipamentos que necessitarem ser instalados 
pela empresa vencedora, deverá ser marcado o “aplication”, para treinar a equipe médica 
responsável pela utilização do aparelho, nas dependências do CIAAS – Centro de Atenção e 

, em um turno para cada equipe, demonstrando as funcionalidades do 
equipamento, como avanços tecnológicos e novas opções de funções oferecidas pelo 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, 
através do Fiscal do Contrato e Almoxarifado; 

Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 

.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 

.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto 
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 

.6.  Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

.7.  Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo responsável
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Prefeitura Municipal de 
se danos causados a terceiros, 

sobre eventuais atos ou 

.6. Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação e qualificação 

s que necessitarem ser instalados 
”, para treinar a equipe médica 

Centro de Atenção e 
, em um turno para cada equipe, demonstrando as funcionalidades do 

pções de funções oferecidas pelo 

Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, 

fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 

.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 

.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
revistas quanto 

.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 

desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

de acordo com as condições de preço e prazo 
responsável e o 
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10.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão
Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário responsável pela 
Secretaria. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos 
critérios de recebimento. 
 
11. RECURSOS FINANCEIROS
 
11.1. Os recursos financeiros são oriundos de emenda parlamentar federal totalizando o 
valor de R$ 541.960,00 (Quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta reais)
totalizando a estimativa prevista no item anterior.
 
12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
12.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que 
rege a presente licitação e demais anexos que o integram.
 
12.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de 
embalagem, frete e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como todos os 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc...)

 
 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS
Superintendente de Execução e Prestação de Contas
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.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão
Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário responsável pela 

ecretaria. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos 

RECURSOS FINANCEIROS 

iros são oriundos de emenda parlamentar federal totalizando o 
R$ 541.960,00 (Quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta reais)

totalizando a estimativa prevista no item anterior. 

. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que 
rege a presente licitação e demais anexos que o integram. 

O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de 
embalagem, frete e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como todos os 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc...) 

Jaciara-MT, 24 de abril de 2018.

UCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS 
Superintendente de Execução e Prestação de Contas 
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.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão da 
Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário responsável pela 

ecretaria. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos 

iros são oriundos de emenda parlamentar federal totalizando o 
R$ 541.960,00 (Quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta reais) 

declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que 

O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de 
embalagem, frete e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como todos os 

 
MT, 24 de abril de 2018. 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

 
Aos ........ dias do mês de .............. de 201
JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio 
Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 
inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.
Prefeito Municipal de Jaciara/MT, Senhor  
brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, portador da Cédula de 
Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades 
empresárias doravante denominadas simplesmente 
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n
________, neste ato representada pelo Senhor __________, portador da Cédula
de Identidade nº _______, expedida pela _____ e do CPF n
classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços n
010/2018, RESOLVEM registrar os preços para
material permanente e de uso hospitalar para atendimento do Hospital 
Municipal, Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família 
Município de Jaciara/MT” 
Registro de Preços nº 010/2018
REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei n
dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 
23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei n
atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 
A presente ATA tem por objeto
equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para ate
Hospital Municipal, Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família 
Município de Jaciara/MT”, conforme planilha constante no anexo I deste Edital. 
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 
 

 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ........ dias do mês de .............. de 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio 

.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 
inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16, neste ato representada pel
Prefeito Municipal de Jaciara/MT, Senhor  ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, portador da Cédula de 

2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681
ue lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades 

empresárias doravante denominadas simplesmente FORNECEDOR
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______, estabelecida 
________, neste ato representada pelo Senhor __________, portador da Cédula

_______, expedida pela _____ e do CPF nº_______, em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços n

registrar os preços para “aquisição de equipamentos e 
material permanente e de uso hospitalar para atendimento do Hospital 

Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família – PSF e Laboratório no 

 constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 
010/2018, que passa a fazer parte integrante desta 

, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
s 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 

2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 
23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 

 

A presente ATA tem por objeto o “Registro de preços para aquisição de 
equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para atendimento do 

Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família – PSF e Laboratório no 

conforme planilha constante no anexo I deste Edital. 

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio 

.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 
representada pelo 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 
brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, portador da Cédula de 

2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, 
ue lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades 

FORNECEDOR, 
______, estabelecida 

________, neste ato representada pelo Senhor __________, portador da Cédula 
_______, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 
“aquisição de equipamentos e 

material permanente e de uso hospitalar para atendimento do Hospital 
Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 

PSF e Laboratório no 
constantes do Anexo I do Edital do Pregão para 

, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE 
10.520, de 17 de julho de 2002, 

693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 
23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 

8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 

“Registro de preços para aquisição de 
ndimento do 

Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
PSF e Laboratório no 

conforme planilha constante no anexo I deste Edital.  
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A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura 
Municipal de Jaciara não será obrigado a 
Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de quaisquer espécies às sociedades empresárias 
podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa.
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para 
que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem 
locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata 
de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão n
010/2018, de acordo com a respectiva classificação.

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão 
relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão n

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
proposta de preços apresentada, no Pregão n
empresária detentora da presente Ata.
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  
 
Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de 
Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas.
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
 
5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal
produtos, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 
da data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem
bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta
Proposta de Preços. 
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A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da 

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura 
Municipal de Jaciara não será obrigado a utilizar-se dos produtos 
Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de quaisquer espécies às sociedades empresárias 
podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

resente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para 

ndique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem 
locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 

eço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata 
de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão n

, de acordo com a respectiva classificação. 

Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos 
relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 010/2018

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
proposta de preços apresentada, no Pregão nº 010/2018, pela sociedade 

detentora da presente Ata. 

 

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de 
Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas.

DO PAGAMENTO 

A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos 
, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado 

O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem
bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da 

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura 
 referido na 

Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo 
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de quaisquer espécies às sociedades empresárias detentoras, 
podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

resente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para 

ndique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem 
locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 

eço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata 
de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão nº 

observados os aspectos 
010/2018. 

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
, pela sociedade 

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de 
Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 

/fatura após a solicitação dos 
dias, contado 

O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem 
corrente, explicitados em sua 
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5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
reserva-se o direito de suspender o pagamento se os 
em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência 
V do Edital de Pregão. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, a
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 
Jaciara. 
 
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE 
 
6.1 A Prestação dos Serviços
empenho pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “
qual deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da 
prestação do serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que 
necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da 
identificação de quem a recebeu.
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 
requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo.
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a 
vigência desta Ata de Registro de Preços.
 
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

 
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro 
de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às 
detentoras desta Ata, segun
penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:
 

a) advertência, por escrito;
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da 
produtos ou por estar em desacordo com o 
valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contado do recebimento da notificação;

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida;
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O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
se o direito de suspender o pagamento se os serviços prestados

sacordo com as especificações constantes do Termo de Referência 

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, a
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 

A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço

qual deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da 
, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que 

necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da 
e quem a recebeu. 

A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 
requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo. 

fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a 
desta Ata de Registro de Preços. 

DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro 
de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às 
detentoras desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis: 

, por escrito; 

equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos 
ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o 

valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contado do recebimento da notificação; 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida; 
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O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
serviços prestados estiverem 

sacordo com as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até 
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 

 

regular nota de 
requisição de serviço”, na 

 

O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da 
, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que 

necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da 

A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 

fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro 
de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às 

do a gravidade da falta cometida, as seguintes 

entrega dos 
ora pactuado, calculada sobre o 

valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
de Jaciara,por um prazo de até 02 

(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
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d) declaração de inidoneidade
Estados, Distrito Federal ou Municípios e des
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV, do art. 4º, da Lei n
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pel
MUNICIPAL DE JACIARA, a licitante detentora desta Ata ficará isento das 
penalidades supra. 
 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados do recebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, 
descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da 
garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2
Lei nº 8.666/93, com suas posteriore
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE 
FORNECEDOR 
 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado:
 
8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaciara, quando:
 

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços;
 

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

 
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;
 

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 
Administração; 

 
e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata 

de Registro de Preços.
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente da Prefeitura Municipal de Jaciara.
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 

, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 

nações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento.

Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, a licitante detentora desta Ata ficará isento das 

As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

ecebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, 
descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da 
garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da 

8.666/93, com suas posteriores alterações. 

As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE 

O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 

Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaciara, quando: 

descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços;

espectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

se público, devidamente motivadas e justificadas pela 

der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata 
de Registro de Preços. 

O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente da Prefeitura Municipal de Jaciara. 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

para licitar ou contratar com a União, 
credenciamento no SICAF, ou 

nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
, da Lei em comento. 

Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JACIARA, a licitante detentora desta Ata ficará isento das 

As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

ecebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, 
descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da 

, do art. 86, da 

As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE 

descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 

espectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

se público, devidamente motivadas e justificadas pela 

der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata 

O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
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8.3 A pedido do Fornecedor, quando:
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados;

 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõ
material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos 
preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita 
pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando
comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inaces
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação.
 
CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA 
 
A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será 
autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na 
hipótese prevista na cláusula III pelo órgão requisitante.
 
9.1 As emissões de Autorizações 
totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de 
Jaciara ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta 
Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO
 
Ficarão responsáveis pela fiscalização desta 
servidores públicos municipais
FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
073/2018, de 01/02/2018 e Sra. 
designada como FISCAL DE CONTRATOS
conforme Portaria nº 072/2018, de 01/02/2018
quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência 
à Administração, conforme art. 67, da Lei n
alterações.. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta
da seguinte Dotação Orçamentária
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A pedido do Fornecedor, quando: 

ossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados;

o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos 
preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

não sejam aceitas as razões do pedido. 

A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita 
pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação.

DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

, objeto da presente Ata de Registro de Preços será 
autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na 
hipótese prevista na cláusula III pelo órgão requisitante. 

As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, 
totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de 
Jaciara ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta 

DA FISCALIZAÇÃO 

pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços os 
municipais Sr. ROBSON CASANOVA, designado como 

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
e Sra. FABIA CRISTINA NOGUEIRA STAUDT BETIM, 

FISCAL DE CONTRATOS do Hospital Municipal de Jaciara, 
Portaria nº 072/2018, de 01/02/2018 aos quais competirá dirimir 
dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência 
tração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
Orçamentária: 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

ossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 
em o custo do 

material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos 
preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita 
pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o 

sível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

, objeto da presente Ata de Registro de Preços será 
autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na 

tificações ou cancelamentos, 
totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de 
Jaciara ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta 

Ata de Registro de Preços os 
, designado como 

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 
NOGUEIRA STAUDT BETIM, 

do Hospital Municipal de Jaciara, 
competirá dirimir 

dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência 
8.666/93, com suas ulteriores 

Licitação, correrão à conta 
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01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 
Material Permanente para Programa de Atenção Básica
 
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Integram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços n
Anexos e a Proposta de Preço da sociedade empresárias: ____________, no 
mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n
julho de 2002, Decretos nº3.555
dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 
2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no que couber, com a Lei n
de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar e 
123/2006. 
 
CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação, do extrato, 
desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até 
vinte dias da data de sua assinatura.
 
CLÁUSULA XIV - DO FORO 
 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou que
a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 
Comum, da Comarca de Jaciara 
qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavel

 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

FORNECEDOR: 
 
1º lugar -  
 
2º lugar -  
 
3º lugar -  
 
TESTEMUNHAS: 
____________________________
Nome:    
CPF:     
RG:     

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para Programa de Atenção Básica 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços nº 010/2018
Proposta de Preço da sociedade empresárias: ____________, no 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº10.520
3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693

, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 
, de 23 de agosto de 2002 e no que couber, com a Lei nº8.666

de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar e 

DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação, do extrato, 
desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até 
vinte dias da data de sua assinatura. 

 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado 
a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 
Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, 
qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente; 

Jaciara-MT,        de                de         .

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

____________________________         ______________________________
   Nome: 
   CPF: 
   RG: 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

Aquisição de Equipamentos e 

010/2018, seus 
Proposta de Preço da sociedade empresárias: ____________, no 

10.520, de 17 de 
3.693, de 20 de 

,de 19 de setembro de 
8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar e 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação, do extrato, 
desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até 

stões relacionadas com o Contrato vinculado 
a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 

MT, excluindo, por mais privilegiado que for, 

 
MT,        de                de         . 

______________________________ 
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MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

PROCESSO ADMINISTATIVO N
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.
doravante denominado simplesmente 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de 
Identidade RG. 1052750-8 SJ/MT e CPF nº 856.494.149
Sociedade Empresária ______________
____________, estabelecida __________________
simplesmente CONTRATADA
_________________, Senhor 
Identidade nº ____________, expedida pela _________ e do CPF n
__________________ RESOLVEM
serviços, em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n
1970/2018, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 
se as partes às disposições da Lei n
3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n
dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto n
janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485
25 de novembro de 2002, e da Lei n
ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

       O presente Contrato tem por objeto 
equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para atendimento do 
Hospital Municipal, Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família 
Município de Jaciara/MT”
constantes do Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
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ANEXO III 

 
MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 
PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 1970/2018 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA E DE OUTRO A SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA ______________________, 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.1
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

presário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de 
8 SJ/MT e CPF nº 856.494.149-04, e de outro lado, a 
______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n

____________, estabelecida ___________________, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu 

_________________, Senhor ________________, portador da Cédula de 
____________, expedida pela _________ e do CPF n

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de 
, em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n

, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 010/2018, sujeitando
se as partes às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n
3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 3.722, de 09 de 
janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485
25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto “Registro de preços para aquisiçã
equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para atendimento do 

Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde da Família – PSF e Laboratório no 
Município de Jaciara/MT”, conforme especificações e demais elementos 
constantes do Edital e seus Anexos.  

DA VINCULAÇÃO 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

SI CELEBRAM DE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA ______________________, 

, pessoa jurídica de direito público 
.075, nesta cidade de 

135/0001-16, 
, neste ato representado 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, 
presário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de 

04, e de outro lado, a 
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_, doravante denominada 
, neste ato representada por seu 

, portador da Cédula de 
____________, expedida pela _________ e do CPF nº 

prestação de 
, em conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº 

, sujeitando-
ho de 2002, do Decreto nº 

s 3.693, de 20 de 
3.722, de 09 de 

janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 

“Registro de preços para aquisição de 
equipamentos e material permanente e de uso hospitalar para atendimento do 

Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção 
PSF e Laboratório no 

forme especificações e demais elementos 
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Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Para Registro de Preços n
010/2018 e seus Anexos, vinculando
CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do 
Processo nº 1970/2018 que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste Instrumento.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 
Constituem obrigações da CONTRATADA
objeto deste Contrato e, em especial:

 
3.1 Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 
obrigações trabalhistas e tributárias;

 
3.2 Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, e 
nas condições supracitadas; 

 
3.3 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 
3.4 Substituir o equipamento, caso venha
10 (dez) dias, caso não atenda às especificações contidas neste Edital

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
Compete ao CONTRATANTE
 
4.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a entrega dos produtos
 
4.2 efetuar o pagamento à Contratada;
 
4.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na l
pertinente, quando for o caso;
 
4.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela Contratada;
4.5 documentar as ocorrências havidas;
 
4.6 determinar a regularização das faltas e defeitos observ
objeto da Licitação. 

 
4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato. 
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Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Para Registro de Preços n
e seus Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da 

, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do 
que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste Instrumento. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CONTRATADA dar fiel cumprimento à execução do 
objeto deste Contrato e, em especial: 

Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 

ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 
obrigações trabalhistas e tributárias; 

Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, e 
 

Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Substituir o equipamento, caso venha a apresentar defeito, no prazo 
, caso não atenda às especificações contidas neste Edital; 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE: 

acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
entrega dos produtos, objeto desta licitação; 

efetuar o pagamento à Contratada; 

aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na l
pertinente, quando for o caso; 

prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela Contratada; 

documentar as ocorrências havidas; 

determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Para Registro de Preços nº 
se, ainda, à Proposta de Preços da 

, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do 
que, independentemente de transcrição, fazem parte 

dar fiel cumprimento à execução do 

Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 

ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 

Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, e 

Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

razo máximo de 
 

acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 

aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 

prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 

ados na execução do 

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 
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CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de 
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em 
cumprindo todas as exigências do Edital e seus Anexos.
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE.
 
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, 
não sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da recusa, sujeitando
sanções administrativas, correspondentes a
implantação não justificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
 
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

 
Pela execução do objeto deste Contra
CONTRATADA, o valor máximo limitado de R$ (............................), para o período 
de 12 (doze) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão.
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

 
9.1 A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura 
pagamento ocorrer no prazo de até 

 
9.2 O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
reserva a si o direito de utilizar
respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, 
acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação 
vigente; 

  
9.3 Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 

 
9.4 A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado 
por intermédio do Setor de Serviços e 

 
9.5 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo 
para pagamento iniciará após a reg
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de 
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em 
cumprindo todas as exigências do Edital e seus Anexos. 

DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 

que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, 
não sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de 
sanções administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de 

 

DA VIGÊNCIA 

Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

DO VALOR DO CONTRATO 

Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
o valor máximo limitado de R$ (............................), para o período 

de 12 (doze) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão.

DO PAGAMENTO 

A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 
pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 

O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 

respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver 
acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação 

tada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 

, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado 
por intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o solicitou;

Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo 
para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração.

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de 
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em 

que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, 
não sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos 

à aplicação de 
os atrasos no cronograma de 

Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

 pagará à 
o valor máximo limitado de R$ (............................), para o período 

de 12 (doze) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão. 

, devendo o 
dias, contado da data da fatura;  

O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 

podendo ainda haver 
acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação 

tada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 

, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado 
Compras e do próprio Setor que o solicitou; 

Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo 

ularização, sem ônus para a Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
10.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta
conta da seguinte Dotação Orçamentária
 
01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 
Material Permanente para Programa de Atenção Básica
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 
Os preços para a prestação os serviços
não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
algum desequilíbrio econômico
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal
Jaciara, na forma prevista no Artigo 5
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
12. Ficarão responsáveis pela fiscalização dest
municipais Sr. ROBSON CASANOVA
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
e Sra. FABIA CRISTINA NOGUEIRA STAUDT BETIM, 
DE CONTRATOS do Hospital Municipal de Jaciara, 
072/2018, de 01/02/2018 aos 
surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações
 
 
12.1 A fiscalização de que trata o 
responsabilidade da CONTRATADA
irregularidade na realização dos 
co-responsabilidade do CONTRATANTE
70, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 
65, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do 
Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
Orçamentária: 

01.08.01.10.301.0010.1342.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para Programa de Atenção Básica 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS

prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e 
não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
algum desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente 
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal
Jaciara, na forma prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

pela fiscalização deste Contrato os servidores públicos
ROBSON CASANOVA, designado como FISCAL DE CONTRATOS

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 073/2018, de 01/02/2018
FABIA CRISTINA NOGUEIRA STAUDT BETIM, designada como 

do Hospital Municipal de Jaciara, conforme Portaria nº 
aos quais competirá dirimir quaisquer dúvidas que 

surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, 
8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica em 
CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 

8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 
8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo,

numerado em ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

Licitação, correrão à 

quisição de Equipamentos e 

DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 

do objeto deste Instrumento serão fixos e 
não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 

rveniente, devidamente 
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de 

2.271, de 07.07.97. 

os servidores públicos 
DE CONTRATOS 

Portaria nº 073/2018, de 01/02/2018 
designada como FISCAL 

Portaria nº 
dúvidas que 

surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, 

clui nem reduz a 
, inclusive perante terceiros, por qualquer 

e, na ocorrência desta, não implica em 
, em conformidade com o disposto no art. 

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 
8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, 

numerado em ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do 

DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fize
pela legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
assumidas pela CONTRATADA
CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:
 

a) advertência, por escrito;
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da 
produtos ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor 
total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contado do recebimento da notificação;

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida;

 
d) declaração de inidoneidade

Estados, Distrito Fede
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV, do art. 4º, da Lei n
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta
cominações legais, conforme determina o art. 7

 
15.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas.

 
15.2 A multa referida no caput
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrad
judicialmente, nos termos dos §§ 2
posteriores alterações. 
 
15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei n
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fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 

poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 

, por escrito; 

equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos 
ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor 

total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contado do recebimento da notificação; 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 

(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 

, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento.

Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE

enta das penalidades supramencionadas. 

caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 

eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrad
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas 

As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
rem necessários, até o limite estabelecido 

 

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
egais pertinentes, o 

poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 

entrega dos 
ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor 

total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 

(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 

para licitar ou contratar com a União, 
ral ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 

nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 

Cláusula e demais 
, da Lei em comento. 

Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
CONTRATANTE, a 

desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 

eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
8.666/93, com suas 

As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
8.666/93, com suas posteriores alterações.  
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16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

 
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:
 

a) determinada por ato unilateral do 
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da 
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, notificando
CONTRATADA com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos;

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, d

conveniência para o CONTRATANTE
 

c) judicial, nos termos da legislação.
 

16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento 
serão resolvidos pelo CONTRATANTE
8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 
administrativas federais que regem a matéria.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no 
Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 
conforme dispõe o art. 20, do Decreto n
 
CLÁUSULA DECIMA NONA 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado 
a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 
Comum, da Comarca de Jaciara 
qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;
 
E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e acha
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.
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Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de 
ipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da 

8.666/93, com suas ulteriores alterações, notificando
com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos;

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
CONTRATANTE; ou 

c) judicial, nos termos da legislação. 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n

8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 
administrativas federais que regem a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no 
os, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 

conforme dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado 
Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 

Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, 
qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente; 

E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes 
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.

Jaciara-MT,        de                 de            .
 

PELO CONTRATANTE 
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Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

, na ocorrência de 
ipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da 

8.666/93, com suas ulteriores alterações, notificando-se a 
com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

esde que haja 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento 
, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 

providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no 
os, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado 
Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 

MT, excluindo, por mais privilegiado que for, 

do conforme, as partes 
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 

 
MT,        de                 de            . 
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TESTEMUNHAS:  
  
  ______________________________     ________________________________
Nome: 
CPF:     
RG:     
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PELA CONTRATADA 

______________________________     ________________________________
 Nome: 

   CPF: 
   RG: 
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Fls.______ 

 
Rub.______ 

______________________________     ________________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

 
Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no 

Presente Certame Licitatório.

 
 
______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
_____________________, 
Inscrição Municipal nº._________________, 
legal, Sr (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira 
de Identidade n° _________________ e do CPF n
os devidos fins, que cumpre plenamente os requis
referência. 
 
 
................................,        de                         de 201
 
 

_______________________________________
Assinatura do representante legal

 
 
Cargo: ...............................................
 
CPF ....................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
 

PREGÃO N.º 010/2018   
 

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no 
Presente Certame Licitatório. 

 
 

______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
_____________________, Inscrição Estadual n°____________________e 

_________________, por intermédio de seu representante 
legal, Sr (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira 

_________________ e do CPF n° _____________, declara
os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Pregão em 

................................,        de                         de 2017. 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Cargo: ................................................................ 

CPF .................................................................... 

 
 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no 

______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
n°____________________e 

por intermédio de seu representante 
legal, Sr (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira 

declara, para 
itos de habilitação no Pregão em 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

Formulário Padrão de Proposta 
 
Licitação Pregão Presencial nº. 
MT. 
 
Modalidade: Pregão Presencial.
 
Tipo: MENOR VALOR POR ÍTEM
 
OBJETO: “Registro de preços para aquisição de equipamentos e material 
permanente e de uso hospitalar para atendimento do Hospital Municipal, 
Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção Ps
Básicas de Saúde da Família 
Jaciara/MT”. 
 
1-VALOR GLOBAL em algarismo e por extenso.

2-PREÇO UNITÁRIO discriminado em Planilha.

3-PRAZO PARA ENTREGA: 
de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento 
de Compras do Município de Jaciara
 
4-VALIDADE DA PROPOSTA: 

5-PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses

 
Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:
-Nome Completo: 
-Nacionalidade: 
-Estado Civil: 
-Profissão: 
-Endereço Completo: 
-RG nº: 
-CPF nº: 
 
Dados da Empresa: 
-Razão Social: 
-Endereço Completo: 
-CNPJ nº: 
-Inscrição Estadual(se houver):
-Inscrição Municipal nº(se houver):
 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
ANEXO V 

 
Pregão N°. 010/2018 

 
Formulário Padrão de Proposta  

Licitação Pregão Presencial nº. 010/2018 - Prefeitura Municipal de Jaciara 

: Pregão Presencial. 

MENOR VALOR POR ÍTEM 

“Registro de preços para aquisição de equipamentos e material 
permanente e de uso hospitalar para atendimento do Hospital Municipal, 
Centro de Reabilitação de Jaciara, Centro de Atenção Psicossocial, Unidades 
Básicas de Saúde da Família – PSF e Laboratório no Município de 

em algarismo e por extenso. 

discriminado em Planilha. 

 Entregar os produtos solicitados em um prazo máximo 
dias, a partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento 

de Compras do Município de Jaciara-MT ou Secretaria Solicitante. 

VALIDADE DA PROPOSTA: de no mínimo 60 dias. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses. 

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato: 

 

 

Inscrição Estadual(se houver): 
Inscrição Municipal nº(se houver): 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

Prefeitura Municipal de Jaciara - 

“Registro de preços para aquisição de equipamentos e material 
permanente e de uso hospitalar para atendimento do Hospital Municipal, 

icossocial, Unidades 
PSF e Laboratório no Município de 

Entregar os produtos solicitados em um prazo máximo 
dias, a partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento 

 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

-Telefones 
-Fax 
-E-mail 
-Conta Bancária nº: 
-Agência nº  
- Banco: 

 
Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ 
 

 
 
 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

 
 
 

 
                                  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

MODELO DE DECLARAÇÃO
(Em papel timbrado da empresa)

 
 
(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          
Bairro:                 CEP:                     no Município de                          
Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de Pregão Presencial nº. 
DECLARA, sob as penas da Lei, que:
 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habitação;

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, em 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 
Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90)

 
 

Cidade-UF,      de            de  201
 
ASSINATURA 
 
NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA
 
CARIMBO RG:          /CPF:          
 
CARIMBO CNPJ:  

 
 
 
 
 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
 
 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Em papel timbrado da empresa) 

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          
P:                     no Município de                           

Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de Pregão Presencial nº. 010/2018- Prefeitura Municipal de Jaciara, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habitação; 
Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 
Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99; 
Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 

Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90) 

UF,      de            de  2017. 

FUNÇÃO NA EMPRESA 

CARIMBO RG:          /CPF:           

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          

Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Prefeitura Municipal de Jaciara, 

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 

Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 

Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 

gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

 
 
 

 
DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

 A Empresa .......................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
propostas estatuídos na Lei 8.666/93 e suas alterações.
 E por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
 
 
 
 

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
 
 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018 

 
 
 
 
 

....................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018, bem como se submete a todas as 

Lei 8.666/93 e suas alterações. 
E por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL 

....................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do 

, bem como se submete a todas as 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 

DECLARAÇÃO (MODELO)

 
 
 
 
A Empresa .......................................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, com 
disponibilidade para atendimento ao objeto do 
010/2018. 
 E, por ser expressão da verdade, firma a presente.
 
 
 
 
 
 

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 

DECLARAÇÃO (MODELO) 
 

....................................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, com 
disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 

E, por ser expressão da verdade, firma a presente. 

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ) 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

....................................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, com 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

 

DECLARAÇÃO (MODELO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

 
 

 
 

A empresa............................................................................................declara que, 
nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos 
e demais encargos que incidam sobre o valor final dos 
 
 
 

 
_______________________

 
 
 
 

________________________

Assinatura do Responsável

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
 
 

ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO (MODELO) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018 

............................................................................................declara que, 
nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos 
e demais encargos que incidam sobre o valor final dos produtos. 

______________________ 
Local e data 

________________________ 
 

Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

............................................................................................declara que, 
nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

 
 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

IlmªSr.ª Pregoeiro 
 
O Empresário / Os 
sócios,_______________________________________________
da empresa _____________________________________________________,  
com sede à 
______________________________________________________________, na 
cidade de __________________, Estado de ________________
DECLARAR que: 
 
O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no 
art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º
mencionada lei. 
 
Sendo o que se apresenta para o momento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:
 
 
 
 
 
 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
 
 
 

ANEXO X 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP) 

 
 

O Empresário / Os 
sócios,_______________________________________________ 
da empresa _____________________________________________________,  
com sede à 
______________________________________________________________, na 
cidade de __________________, Estado de ________________

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no 
art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º

Sendo o que se apresenta para o momento 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:

 
 
 

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

O Empresário / Os 

da empresa _____________________________________________________,  
com sede à 
______________________________________________________________, na 
cidade de __________________, Estado de __________________, vem 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no 
art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 



Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 
Fone: (66) 3461

QUADRO 01- DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

RLP =  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AC = R$ 

RLP =  R$ 

PC = R$ 

ELP = R$ 

DATA: NOME DA FIRMA: 

QUADRO 01 

LG = LIQUIDEZ GERAL 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 
 
 
 
 

ANEXO XI 
 

DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA
 
 

QUADRO 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LG = 

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS 
INFORMAÇÕES: 

  
ELP     PC 
RLP     AC 

     LG 
+ 
+ 

= 

SG =        AT 
           PC + ELP 
 
SG =  
 
 
 

LC =   AC 
          PC 
 
LC =  

 

000 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 
Rub.______ 

DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS  


