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PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 013/2017 
 
 

Contratação de empresa especializada pa-
ra o fornecimento de Móveis de Escritó-
rio, Eletrodomésticos, Equipamentos de 
Informática e Equipamentos Hospitalares, 
visando atender ao FMS - Fundo Municipal 
de Saúde para a Estruturação da Unidade 
Básica de Saúde do Município de Anhan-
guera/GO, conforme Propostas elaboradas 
e fornecidas pelo Fundo Nacional de Saú-
de / Ministério da Saúde / Governo Fede-
ral. 
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Item 1  - Do Objeto; 
Item 2  - Da Consulta, Divulgação e Entrega do Edital; 
Item 3  - Da Composição do Edital e Fases do Processo; 
Item 4  - Das Condições de Participação; 
Item 5 - Da Exclusividade de Participação para Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte; 
Item 6  - Da Impugnação do Ato Convocatório; 
Item 7  - Da Vigência do Contrato; 
Item 8  - Da Abertura; 
Item 9  - Da Apresentação dos Envelopes; 
Item 10 - Do Credenciamento do Representante da Licitante; 
Item 11 - Da Proposta de Preços; 
Item 12 - Dos Documentos de Habilitação (Envelope nº 1); 
Item 13 - Do Recebimento das Declarações e dos Envelopes; 
Item 14 - Da Abertura dos Envelopes de Propostas de Preço e do Julgamento e 

Classificação das Propostas; 
Item 15 - Da Abertura dos Envelopes de Habilitação e Conclusão; 
Item 16 - Da Contratação e Execução; 
Item 17 - Dos Recursos Administrativos; 
Item 18 - Das Disposições Gerais. 
 
 
DOS ANEXOS 
 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo da Proposta de Preços; 
Anexo III - Minuta do Contrato; 
Anexo IV - Modelo de Procuração; 
Anexo V - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impediti-

vo de Habilitação; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de que Não Emprega Menores (art. 7°, XXXIII 

CF); 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
Processo nº 443/2017 

 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

(Art. 48, III da Lei nº 147/2014) 
 
 

PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 01.127.430/0001-31, com sede administrativa na Av. Belchior de Godoy 
n.º 152, Centro, através da sua Pregoeira Oficial, Srª. Rosângela Maria Pinheiro Elias Aguiar, 
e de sua equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 018/2017 de 03 de janeiro de 2017, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, julgamento POR ITEM, conforme condições 
estabelecidas no presente Edital e de acordo com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e respectivas alterações, Decreto nº 8.538/2015, aplicando-se subsidia-
riamente a Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e legislação complementar vi-
gente e pertinente à matéria, objetivando a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Móveis de Escritório, Eletrodomésticos, Equipamentos de Informática e 
Equipamentos Hospitalares, visando atender ao FMS - Fundo Municipal de Saúde para a 
Estruturação da Unidade Básica de Saúde do Município de Anhanguera/GO, conforme Pro-
postas elaboradas e fornecidas pelo Fundo Nacional de Saúde / Ministério da Saúde / Go-
verno Federal. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convoca-
tório e anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de pre-
ços e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. 
 
A sessão do pregão será aberta na sala da comissão de licitação da Prefeitura Municipal de 
Anhanguera, localizada na Av. Belchior de Godoy, nº 152, Centro, em Anhanguera - GO, ini-
ciando-se às 09h00min, do dia 02 (dois) de agosto de 2017 e prosseguirá com a análise da 
documentação referente ao credenciamento dos interessados.  Os trabalhos serão conduzi-
dos pela Pregoeira Oficial, Srª. Rosângela Maria Pinheiro Elias Aguiar, mediante a aferição de 
todos os documentos apresentados, e terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame; 
c) Abrir as propostas de preços; 
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d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 
f)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) Declarar o vencedor; 
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos e elaborar a ata da ses-

são com auxílio eletrônico; 
j) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contrata-

ção; 
k) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação 

de penalidades previstas na legislação. 
 
 
1.  DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de Móveis de Escritório, Eletrodomésticos, Equipamentos de Informá-
tica e Equipamentos Hospitalares, visando atender ao FMS - Fundo Municipal de Saúde para 
a Estruturação da Unidade Básica de Saúde do Município de Anhanguera/GO, conforme Pro-
postas elaboradas e fornecidas pelo Fundo Nacional de Saúde / Ministério da Saúde / Go-
verno Federal, no exercício de 2017, conforme especificações mínimas e quantitativos cons-
tantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital, bem como as dispo-
sições deste Edital, da Lei 10.520/02, Decreto nº 8.538/2015 e da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. 
 
1.2. Os produtos mencionados no subitem acima estão dispostos em 80 (oitenta) itens, con-
forme quantidades definidas e especificações mínimas constantes do Anexo I - Termo de 
Referência, parte integrante deste Edital. 
 
1.3. A empresa participante poderá cotar todos os itens ou somente parte deles, porém, na 
sua integralidade, e para cada item haverá etapas de lances separadas.  
 
1.4. Deverá ser respeitada a numeração sequencial do(s) ITEM(NS) e a(s) quantidade(s), uni-
dade(s) e especificação(es) mínima(s) de seu(s) elemento(s), bem como, deverá ser indicada 
à marca ou procedência, modelo, valor unitário e total do produto de cada item. 
 
1.5. O fabricante deve garantir a qualidade do artigo mediante o controle de qualidade das 
matérias-primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricação, segundo um pla-
no de controle sistemático o qual deve ser dado conhecimento ao fiscal ou agente técnico 
credenciado.  
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2.  DA CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 
 
2.1. O EDITAL e respectivos anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente por 
qualquer interessado, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos 
envelopes, na sede da Prefeitura Municipal de Anhanguera, localizada na Av. Belchior de 
Godoy, nº 152, Centro, no horário normal de expediente, compreendido das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou ainda via internet, no endereço eletrônico: 
www.anhanguera.go.gov.br.  
 
2.2. O AVISO deste Edital será publicado no Placard de Avisos da Prefeitura, no Portal do 
Município de Anhanguera (site internet), no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de 
grande circulação e o EDITAL cadastrado no Portal dos Jurisdicionados - Sítio do TCM/GO. 
 
 
3.  DA COMPOSIÇÃO DO EDITAL E FASES DO PROCESSO 
 
3.1. Compõem o presente instrumento convocatório, os seguintes anexos: 
 

a) Anexo I - Termo de Referência; 
b) Anexo II - Modelo da Proposta de Preços; 
c) Anexo III - Minuta do Contrato; 
d) Anexo IV - Modelo da Procuração; 
e) Anexo V - Minuta de Declaração de Atendimento às Exigências do Edital e condi-
ções para cumprimento do objeto previsto no edital; 
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de que não emprega menores; 
h) Anexo VIII - Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP, se for o 
caso. 

 
3.2. O presente certame licitatório obedecerá às seguintes fases distintas: 
 

a) Credenciamento das licitantes e recebimento dos envelopes de “propostas de pre-
ços” e “documentos de habilitação”; 
b) Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial; 
c) Fase de lances verbais entre os classificados; 
d) Fase de negociação entre a Pregoeira e a licitante vencedora; 
e) Habilitação da licitante melhor classificada; 
f) Recursos e julgamento. 
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4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas enquadradas como Microem-
presas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) e que 
atenderem a todas as condições da legislação em vigor, deste Edital e seus anexos e que 
possuam objeto social compatível com o da presente licitação, cadastradas ou não na Prefei-
tura Municipal de Anhanguera. 
 
4.1.1. As interessadas que estejam em processo de recuperação judicial, desde que apresen-
te certidão emitida pela instância judicial que certifique sua aptidão econômica para tal mis-
ter. 
 
4.2. É vedada a participação de empresas que: 

a) estejam em regime de falência ou liquidação extrajudicial, se não cumprido o dis-
posto no subitem 5.1.1; 

b) estejam em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação, que estiverem 
cumprindo penalidades impostas pela Administração Pública, reunidas em consór-
cio ou coligação ou cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais 
de uma empresa licitante; 

c) tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público ou que estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

d) possuírem diretores, gerentes, sócios, administradores, controladores, responsá-
veis técnicos e empregados que sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura Mu-
nicipal de Anhanguera, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de 
Licitação, bem como Pregoeiro ou membro da equipe de apoio; e, 

e) nos demais casos previstos na legislação que rege este processo. 
 
4.3. As licitantes participantes deverão estar cientes de que o objeto deste fornecimento 
estará sujeito à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de recusar, caso 
não esteja de acordo com o especificado no presente edital ou não obedeça à legislação vi-
gente, as normas técnicas cabíveis ou ainda por questão de interesse público, devidamente 
justificado. 
 
4.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável 
dos termos e condições deste edital e seus anexos, bem como a observância dos preceitos 
legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das in-
formações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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5. DA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE 
 
5.1. Fica assegurada neste certame a PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS 
(ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006 e respectivas alterações. 
 
5.2. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) que se enquadrarem na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posterio-
res, e que não possuírem quaisquer dos impedimentos definidos no art. 3º da mencionada 
lei complementar, deverão apresentar Declaração de Enquadramento como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual (MEI) (ANEXO VIII), para 
poderem usufruir dos benefícios de que trata aquela lei. 

 
5.2.1. A declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Peque-

no Porte de que trata o item anterior deverá ser entregue juntamente com o Credenciamen-
to. 

 
5.3. Se não houver competidor enquadrado como Microempresas (ME), Empresas de Pe-
queno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), num mínimo de 03 (três), capaz 
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, à administração deverá 
republicar o presente certame. 
 
 
6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
6.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão Presencial, devendo protocolar o pedido na Prefeitura Municipal, no 
endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a 
petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
6.2. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 
6.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por qualquer tipo de falhas, a 
licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data de realização da 
Sessão Pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
 
7.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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7.1. O contrato a ser firmado para o fornecimento contratado terá vigência estimada de 05 
(cinco) meses, a partir da data de sua assinatura, encerrando-se, impreterivelmente, em 
31/12/2017. 
 
7.2. Havendo mútuo interesse, o presente contrato poderá ser prorrogado por acordo entre 
as partes, através de termo aditivo, se enquadrado nos permissivos do art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 

 
 
8.  DA ABERTURA 
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Pregoeira 
Oficial, Srª. Rosângela Maria Pinheiro Elias Aguiar, cuja nomeação foi determinada pelo 
Decreto nº 018/2017, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação 
mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
DATA DA ABERTURA: 02/agosto/2017 
HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, localizada na Av. 
Belchior de Godoy, Anhanguera - GO. 
 
 
9.  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
9.1. Cada licitante deverá apresentar: 
 
9.1.1. 02 (dois) envelopes fechados, rubricados no fecho, mencionando exteriormente, o 
nome da PREFEITURA MUNICIPAL, número desta licitação, nome da licitante, CNPJ da 
licitante, designados por Envelope 01 - “Proposta de Preços” e Envelope 02 - “Documentos 
de Habilitação” e entregues separadamente e identificados da forma a seguir: 
 
 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA - GO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
LICITANTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

Nº DO CNPJ 
 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA - GO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
LICITANTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

Nº DO CNPJ 
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9.2. A razão ou denominação social da empresa constante dos envelopes ou de quaisquer 
outros documentos deverá ser a mesma constante do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, vedada à utilização de nome "fantasia" ou nome incompleto. 
 
9.3. Os documentos deverão ser apresentados em uma única via e a proposta em duas, 
sendo uma impressa ou datilografada e sem rasuras ou emendas e outra em meio 
magnético (CD/pen drive, etc.). 
 
9.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em cópias autenticadas em Cartório competente, com o devido selo de 
autenticidade, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para 
autenticação pela Pregoeira ou por servidor da Administração Pública Municipal ou, ainda, 
por publicação em órgão da imprensa oficial, exceto aqueles emitidos via internet e que seja 
possível atestar a sua autenticidade e validade. 
 
9.5. Os documentos necessários referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus 
anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente. 
 
9.6. À Pregoeira designada para esta licitação, fica reservado o direito de efetuar 
diligências em qualquer fase da licitação para verificar a autenticidade e veracidade dos 
documentos e informações apresentadas nas propostas, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação exigida neste edital. 
 
9.7. Os documentos deverão ser apresentados pela interessada na própria Sessão do 
Pregão. 
 
9.8. Na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente 
serão aceitos se emitidos no período de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para 
entrega dos envelopes de documentos e propostas no preâmbulo deste edital; 
 
9.8.1. Os documentos que em seu corpo estiver descrito que só é válido no original deverão 
ser apresentados somente no original. 
 
 
10. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA LICITANTE 
 
10.1. Após a abertura da sessão do Pregão e antes da abertura das propostas, a proponen-
te licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira e Equipe de Apoio 
por um representante devidamente munido de documento que o habilite a participar deste 
procedimento licitatório e a responder por sua representada. Serão exigidos: 
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10.1.1. Tratando-se de representante legal da empresa licitante, sendo esta sociedade co-
mercial, deverá ser apresentada cópia do ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídi-
cas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
10.1.2. Tratando-se de procurador, além do documento exigido no subitem acima, que com-
prova os poderes do outorgante, apresentar procuração por instrumento público ou particu-
lar com firma reconhecida, constando poderes específicos para formular ofertas, lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, podendo ser o documento original ou com a autenticidade 
reconhecida nos termos do item 9.4 do presente edital; 
 
10.1.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial que contenha foto (Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou docu-
mento público de identidade profissional, todos válidos na forma da lei). 
 
10.2. Tratando-se de ME ou EPP, juntar Declaração de Enquadramento como ME ou EPP, 
devidamente assinada pelo proprietário da empresa e pelo contador, com firma reconhecida 
de ambos, conforme modelo Anexo IX. 
 
10.3. Tratando-se ainda, de ME ou EPP juntar também Certidão Simplificada da Junta Co-
mercial que comprove o enquadramento, bem como Nota de Esclarecimento ao Contribuin-
te emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede do licitante (no caso do Estado de 
Goiás no site da Secretaria da Fazenda, link: 
http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/default.asp) informando o regime de apu-
ração da mesma, ou Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídi-
cas ou ainda, Prova de enquadramento na opção pelo SIMPLES NACIONAL, mediante apre-
sentação de documento expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ambas com 
emissão de no máximo 30 (trinta) dias da abertura do certame. 
 
10.4. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos pre-
vistos neste Edital, por sua representada. 
 
10.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
10.6. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 
credenciado. 
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10.7. Os documentos para o credenciamento na forma disciplinada neste item deverá ser 
entregues fora do(s) envelope(s), após abertura da sessão e antes da abertura das propos-
tas. 
 
10.8. Os documentos de credenciamento serão examinados e retidos pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio, antes da abertura dos envelopes referentes à proposta de preços. 

 
10.9. No caso de não haver credenciados representantes, a empresa licitante será conside-
rada ausente da sessão para a fase de lances e interposição de recursos, não podendo haver 
qualquer intervenção no procedimento licitatório, considerando o disposto no item 18.2 do 
presente Edital, entretanto os envelopes de propostas e documentação devem ser conside-
rados para fins de participação no certame. 
 
10.10. No caso de divergência entre a documentação apresentada para credenciamento e a 
apresentada para habilitação, prevalecerá o documento que apresentar data mais recente, 
podendo incorrer a licitante em descredenciamento de seu representante ou mesmo inabili-
tação a depender do caso. 
 
 
11. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1) 
 
11.1. As propostas de preços apresentadas pelas licitantes terão o prazo de validade de 60 
(sessenta) dias a contar de sua apresentação, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.520/2002. 
 
11.2. O envelope de “Proposta de Preços” deverá conter a proposta da licitante, devendo 
preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos e atender aos padrões abaixo estabele-
cidos: 
 

11.2.1. Deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, assinadas por Diretor(es) da lici-
tante, ou pessoa legalmente habilitada através de procuração por instrumento público, em 
envelope lacrado, identificado com o nº 01, sendo 01 (uma) impressa em papel timbrado da 
empresa e 01 (uma) em meio magnético (pen-drive ou CD), através da utilização de planilha 
eletrônica em arquivo Excel, na mesmo VERSÃO E FORMATO fornecido juntamente com o 
Edital, de igual teor e para o mesmo efeito, digitada em linguagem clara e objetiva, sem er-
ros, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, entregues no dia e local preestabelecidos no Edital, 
contendo a identificação da licitante, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, numeradas e rubricadas em todas as folhas pelo representante legal 
e assinada a última sobre o carimbo com o nome e documento de identificação; 
 

11.2.2. A não apresentação da proposta nos moldes citados, ou seja que não conte-
nha as informações necessárias e imprescindíveis para o julgamento justo e correto, em 
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condições de igualdade com as demais licitantes, ou que contenha vícios relevantes, que 
maculem a essência da oferta, comprovado o prejuízo à Administração e as demais licitan-
tes, ensejará, de plano, a desclassificação da licitante; 
 

11.2.3. Conter especificação clara e sucinta do objeto a ser ofertado, com indicação, 
no que couber: de marca, ano/modelo, especificações técnicas, unidade de medida, e conter 
também: 
 
I - preço cotado em moeda corrente nacional de forma unitária com aproximação de no 
máximo 02 (duas) casas decimais em algarismo e o valor global em algarismo e por extenso, 
com indicação das unidades citadas neste Edital; 

 
II - forma de pagamento, contendo número da conta corrente, agência e banco de 
titularidade da empresa licitante; 

 
III - prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data da entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legisla-
ção em vigor; 

 
IV - declaração de que nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, 
inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-
obra, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e 
quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas 
ao objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 
 
11.3. As propostas que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pela Pregoei-
ra quanto a erros aritméticos que, caso seja necessário, serão corrigidas da seguinte forma: 
 

11.3.1. Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por 
extenso, prevalecerá o valor por extenso, devendo a Pregoeira proceder às correções neces-
sárias, caso a licitante não concorde com as correções deverá se manifestar, sendo as razões 
registradas em ata; 

 
11.3.2. Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço 

unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 
 

11.3.3. Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será 
considerado o resultado corrigido; 
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11.3.4. Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial 
será desclassificada. 
 
11.4. A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação 
significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições contidas neste Edital. 
 
 
12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2) 
 
12.1. Para a habilitação na presente licitação exigir-se-á das licitantes a documentação abai-
xo discriminada, que deverá conter obrigatoriamente: 
 
12.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 
 
12.2.1. Documento público de identificação contendo foto (Cédula de Identidade, Carteira 
Nacional de Habilitação ou documento público de Identidade Profissional todos válidos na 
forma da lei) e inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) dos sócios, do representante legal 
da empresa ou do procurador habilitado, conforme o caso; 
 
12.2.2. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, no caso de outorga de po-
deres; 

 
12.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
12.2.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
12.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

 
12.2.6. 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; 

 
12.2.7. Os documentos relacionados nos subitens 10.1.1 a 10.1.3, não precisarão constar do 
"ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", caso tenham sido apresentados para 
o credenciamento neste Pregão. 
 
12.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
 
12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
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12.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
como objeto contratual; 

 
12.3.3. Prova de regularidade fiscal do Município de domicílio ou sede da licitante; 

 
12.3.4. Prova de regularidade fiscal do Estado de domicílio ou sede da licitante; 

 
12.3.5. Prova de regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, através 
da Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

 
12.3.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 
12.3.7. Comprovação de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista - CNDT. 
 
12.4. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
12.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a licitante já ter executado a qualquer tempo, fornecimentos compa-
tíveis e com características semelhantes com o objeto desta licitação. 
  
12.5. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 
 
12.5.1. Certidão negativa de pedido de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitan-
te, emitida no período de até 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a entrega dos 
envelopes; 

 
12.5.1.1. Estão dispensadas da apresentação da Certidão negativa de falência de que trata o 
subitem anterior as licitantes em processo de recuperação judicial, desde que apresentem 
certidão emitida pela instância judicial que certifique sua aptidão econômica para tal mister. 

 
12.5.2. Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exer-
cício social, exceto para as ME/EPP ou equiparados, já exigíveis na forma da lei, que compro-
ve a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 

 
12.5.2.1. O referido Balanço, quando escriturado em forma não digital, deverá ser devida-
mente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando 
obrigatoriamente, o número do livro diário e folha em que o mesmo se acha transcrito. 
Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis; 
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12.5.2.2. O referido Balanço, quando escriturado em livro digital, deverá vir acompanhado 
de “Recibo de entrega de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encer-
ramento dos livros contábeis; 

 
12.5.2.3. Quando S/A, o Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 
Comercial ou vir acompanhado de Certidão da Junta Comercial que ateste o arquivamento 
da ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, nos termos do § 
5º do art. 134 da Lei 6.404/76; 

 
12.5.2.4. Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma socie-
tária e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensan-
do-se o exigido no item 13.5.2. 
 
12.6. Deverá ser apresentada pela empresa proponente declaração de inexistência em seu 
quadro de pessoal de menores, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Consti-
tuição Federal, nos termos do modelo constante do Anexo VIII deste Edital. 
 
12.7.  Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os docu-
mentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 
 
12.7.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e 
com o CNPJ da filial e, dentre estes os documentos que em razão da centralização e certidão 
conjunta, deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as 
suas filiais; 

 
12.7.2. Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos produtos a filial, os documentos deve-
rão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os 
documentos que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados 
em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais. 
 
12.8. A licitante vencedora enquadrada como microempresa “ME” ou empresas de pequeno 
porte “EPP” deverá apresentar toda documentação para efeito de comprovação da regulari-
dade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. Caso ocorra alguma restrição será asse-
gurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, restrita a regula-
ridade fiscal. 
 
12.9. Para efeito de habilitação serão aceitos “protocolos de solicitação de renovação de 
documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
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Entretanto, os mesmos NÃO SERÃO ACEITOS para efeito de celebração de contrato, que só 
deve ocorrer após a apresentação dos documentos requeridos no ato convocatório. 
 
 
13. DO RECEBIMENTO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES 
 
13.1. Após aberta a sessão, no dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos 
interessados ou seus representantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a 
Pregoeira, receberá os documentos abaixo relacionados de cada licitante: 
 
13.1.1. Declaração separada dos envelopes, impressa em papel timbrado da 
empresa e assinada por seu representante legal devidamente constituído, dando ciência de 
que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório e de que possui 
condições de entregar o objeto licitado, devidamente previsto no presente edital, conforme 
modelo Anexo VI; 
 
13.1.2. Declaração separada dos envelopes, impressa em papel timbrado da empresa e 
assinada por seu representante legal devidamente constituído e pelo contador, de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, com firma reconhecida 
de ambos, devidamente previsto no presente edital, conforme modelo Anexo IX; 
 
13.1.2.1. O papel timbrado da empresa será exigido nos termos deste edital sempre 
quando a licitante tratar-se de pessoa jurídica. 
 
13.2. Os documentos para credenciamento do representante, nos termos do item 10; 
 
13.2.1. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de 
Preço (envelope nº 1) e Habilitação (envelope nº 2), conforme item 9.1.1. 
 
13.3. A não entrega da Declaração exigida no subitem 13.1.2 deste Edital implicará na 
preclusão do direito de poder usufruir do tratamento diferenciado e simplificado de que 
trata a Lei Complementar nº 123/2006 e respectivas alterações. 
 
13.4. Recebidos os citados documentos, não mais serão admitidas novas licitantes. 
 
13.5. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 
 
13.5.1. A proposta subscrita por licitante ausente ao certame ou que não tenha 
representante credenciado na forma do item 10, atendidas as exigências do Edital, 
participará da primeira rodada de lances, observado o seguinte: 

a) A de menor preço; 
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b) As que se enquadrarem dentro do percentual de 10% (dez por cento) do 
menor preço, sendo estas consideradas desistentes; 
c) Havendo licitantes com representantes devidamente credenciados, a 
Pregoeira poderá incluir estas empresas na primeira rodada de lances, com 
objetivo de garantir a competitividade e melhor proposta para o Município. 

 
 
14. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇO E DO JULGAMENTO E 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
14.1. No horário e local indicado no preâmbulo, após os procedimentos descritos nos itens 
10 e 13, será aberto o envelope nº 01 - “Proposta de Preços”, dos interessados em participar 
do certame. 
 
14.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preços para o fornecimento objeto da presente licitação e os respectivos 
valores ofertados. 
 
14.3. A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas 
as licitantes. 
 
14.4. Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de 
pessoa devidamente credenciada pela licitante nos termos do item 10 deste Edital. 
 
14.5. Para efeito de classificação das propostas, a Pregoeira considerará o preço unitário por 
item constante em cada proposta, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital, inclusive aqueles exigidos como pré-classificação; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes. 

 
14.6.  Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os 
concorrentes. 
 
14.7.  Serão classificadas e proclamadas pela Pregoeira, a licitante que apresentar a 
proposta de menor preço por item e as demais cujas propostas estejam com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor preço. 
 
14.8.  Caso não haja no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, a Pregoeira classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, 
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até que haja no mínimo 03 (três) licitantes classificadas, quaisquer que sejam os preços 
ofertados. 
 
14.9.  Às licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 14.8, será dada 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes. 
 
14.10. A proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pela 
Pregoeira, será considerada como “desistente”, implicando na sua exclusão da etapa de 
lances verbais e na manutenção do último preço apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
 
14.11. Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
14.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito.  
 
14.13. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, 
a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à habilitação da proponente, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 
 
14.14. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas e não se 
realizem lances verbais, observado o direito de preferências das microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), o desempate se fará por sorteio, em ato público na 
própria sessão do Pregão. 
 
14.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sob pena de sujeição da 
licitante desistente às sanções constantes dos arts. 86 ao 88 da Lei 8.666/93. 
 
14.16. Quando da participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP) no certame, será assegurada a sua preferência de contratação, obedecendo ao critério 
de desempate para o intervalo de até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem 
classificada, somente se a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte, conforme § 1º e 2º do art. 44 e art. 45 da Lei Complementar 
nº 123/06, que serão convocadas no certame e terão o prazo de 5 (cinco) minutos para 
apresentar nova proposta, sob pena de preclusão, obedecendo a ordem de classificação. 
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14.17. Ainda, quando da participação no certame de microempresas (ME), empresas de 
pequeno porte (EPP), agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor 
individual (MEI) e sociedades cooperativas de consumo sediadas local ou regionalmente, 
será assegurada a preferência de contratação, justificadamente, quando sua proposta for 
igual ou até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06 e respectivas alterações e Decreto Federal nº 8.538/2015. 
 
14.18. A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada local ou regio-
nalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela conside-
rada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor. 
 
14.19. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
sediada local ou regionalmente com base no item 14.18, serão convocadas as remanescen-
tes que porventura se enquadrem na situação do item 14.17, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 
 
14.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
14.21. Para aplicação do disposto no item 14.17 e seguintes e em cumprimento à Instrução 
Normativa - IN nº 00008/2016 do TCM/GO, que estabelece orientações aos Municípios Goi-
anos sobre a aplicação da Lei Complementar nº 123/06 na realização de procedimentos lici-
tatórios, em especial à norma contida em seu art. 2º, § 1º, inciso II, considera-se Microem-
presas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) e soci-
edades cooperativas de consumo sediadas local ou regionalmente, os municípios da Região 
do Sudeste Goiano, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, compreendendo os municípios de Ipameri, Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba, Nova 
Aurora, Goiandira, Catalão, Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, Anhanguera e Cumari. 
 
14.22. Não se aplica o disposto nos itens 14.17, 14.18 e 14.19 quando: 

a) Não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados co-
mo microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capa-
zes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 
 
14.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
14.24. A Pregoeira considerará desclassificada a proposta cujo preço seja declarado 
manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada 
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sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, nos termos do art. 48 da Lei nº 
8.666/93, com o cumprimento pela empresa contratada de todas as obrigações legais. 
 
14.25. Nas situações previstas nos subitens 14.8, 14.9 e 14.13, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor. 
 
 
15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E CONCLUSÃO 
 
15.1. Efetuados os procedimentos previstos nos itens 13 e 14 deste Edital e sendo 
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do 
envelope nº 2 - “Documentos de Habilitação” desta licitante. 
 
15.2. 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, serão inabilitadas. 
 
15.3. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado pela Pregoeira o objeto da presente licitação. 
 
15.4. Da sessão de pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final deverá ser assinada pela Pregoeira, pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes das licitantes presentes que assim o desejarem. 
 
15.5. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 
 
15.6. Em caso de divergência entre informações contidas na documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações 
contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não 
exigidos, prevalecerão às primeiras. 
 
15.7. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja 
formalizada a assinatura do contrato pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 
(vinte) dias corridos à disposição das respectivas licitantes interessadas. Findo este prazo, 
sem que sejam retirados, serão destruídos. 
 
15.8. A licitante vencedora, quando solicitada, deverá apresentar em até 02 (dois) dias 
úteis, após a adjudicação, a planilha de custos e formação de preços recomposta em função 
do valor vencedor na etapa de lances, inclusive se observando o item 7 desse edital. 
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15.9. Ao final da sessão, caso não haja recursos interpostos por parte das licitantes, será 
feita, pela Pregoeira a adjudicação à licitante declarada vencedora do certame. 
 
15.10. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 
referidas da desclassificação.  
 
 
16. DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO 
 
16.1. Da contratação 
 
16.1.1. A vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
Publicação da homologação do certame, junto a Prefeitura Municipal de Anhanguera; 

 
16.1.2. O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte e, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração, pelo prazo máximo permitido em lei; 

 
16.1.3. Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a 
assinar o contrato, dentro do prazo previsto no item 16.1.1, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação, decaindo o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei 8.666/93, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93; 

 
16.1.4. As obrigações decorrentes da presente licitação estão previstas neste Edital, 
observando-se os termos da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, os 
termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
16.2. Da execução do contrato e da fiscalização 
 
16.2.1. O fornecimento do objeto desta licitação será efetuado pela empresa vencedora so-
mente após a assinatura do respectivo contrato. 

 
16.2.2. A Secretária Municipal de Saúde ou à sua ordem, gerenciará obrigatoriamente a exe-
cução do contrato e fiscalizará o fornecimento, controlando a perfeita execução do mesmo, 
que deverá ser exclusivamente no interesse da Administração, a fim de verificar se no seu 
desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previs-
tos, reservando-se o direito de rejeitar os produtos que, a seu critério não for considerado 
satisfatório. 
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16.2.3. A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do fornecimento ora pactuado 
ficará a cargo da Secretaria de Saúde, ficando designado como gestor representante da Ad-
ministração o servidor ___________ e, na sua falta, ausência ou impedimento, o servidor 
________, conforme Portaria nº _____/20___, de ____ de ________ de 20___, emitida pela 
autoridade competente, sendo que a substituição de qualquer deles poderá se dar mediante 
nova portaria a ser anexada aos autos. 

 
16.2.4. A fiscalização por parte do órgão responsável não eximirá a empresa contratada das 
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar ao município ou a 
terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato. 
 
16.3. Dos Pagamentos 
 
16.3.1. Os pagamentos deverão ser efetuados pela Secretaria de Finanças através de transfe-
rência eletrônica e/ou ordem de pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente, 
mediante apresentação das Notas Fiscais, devidamente atestada pelo Setor competente, em 
letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de regularidade fiscal. 
 
16.3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresenta-
ção da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação 
de pagamento e não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora, referente a 
entrega efetiva de cada parcela de compra, através de transferência eletrônica, conforme 
legislação vigente, mediante apresentação de Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo 
Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de 
regularidade fiscal. 

 
16.3.3. Ao contratante reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à empresa 
contratada os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas constantes deste edital e do contrato. 
 
16.4. Dos Preços 
 
16.4.1. O valor global estimado da contratação é de R$ 325.486,02 (trezentos e vinte e cinco 
mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dois centavos), cujo preço médio por item consta 
do Mapa de Cotação subscrito pelo Departamento de Compras e Suprimentos, conforme a 
média obtida através de Pesquisa de Preços de Mercado realizada junto a empresas do ra-
mo, conforme orçamentos acostados aos autos. 
 
16.5.   Dos recursos orçamentários e financeiros 
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16.5.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 35.01.10.301..2.023.2.045.4.4.90.52 / UNIDADE: Fundo 
Municipal de Saúde / FICHA: 437. 
 
 
17.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
17.1. Dos atos praticados pela Administração caberá recurso, nos termos descritos neste 
Edital. 
 
17.2. Declarado à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivada-
mente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, devendo o recorrente protocolá-lo junto ao Setor de 
Protocolo da PREFEITURA, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, formalizado 
por escrito e endereçado a autoridade superior (Prefeito), por intermédio da que praticou o 
ato recorrido (Pregoeira), a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 3 (três) dias 
úteis ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contado do recebimento do re-
curso, sob pena de responsabilidade. 
 
17.3. Na hipótese do subitem anterior, as demais licitantes ficarão imediatamente intimadas 
a apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
17.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor. 
 
17.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
17.6. Decididos os recursos, o Prefeito fará a adjudicação do objeto da licitação a licitante 
vencedora e homologará o procedimento licitatório, após o que a adjudicatária será convo-
cada para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
17.7. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
17.8. Não havendo interesse na interposição de recursos, as licitantes renunciarão expres-
samente seu direito de recorrer. 
 
 
18.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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18.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contra-
to, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará im-
pedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí-
zo das multas previstas neste edital, no contrato e demais cominações legais. 
 
18.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 
de documentação referente ao presente Edital. 
 
18.3. A apresentação das propostas implicará à plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 
o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente 
da Prefeitura Municipal. 
 
18.5. O Prefeito poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
18.6. É facultada a Prefeitura Municipal de Anhanguera - GO, quando a licitante vencedora 
deixar de prestar o fornecimento do objeto da presente licitação, convocar as licitantes 
remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela 1º (primeira) classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar 
a licitação independentemente das penalidades às quais a licitante está sujeita. 
 
18.7. É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
conforme art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
18.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 
18.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 
das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 
quando, inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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18.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus anexos poderá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira, no pré-
dio da Prefeitura Municipal de Anhanguera - GO, pelo e-mail licita-
cao.prefeitura@outlook.com   ou pelo fone (0xx64) 3469-1265. 
 
18.12. As dúvidas a serem dirimidas por e-mail ou telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal, sendo as demais formuladas por escrito. 
 
18.13. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, serão 
competentes o Juízo da Comarca de Cumari - GO. 
 
18.14. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, 
anteriormente estabelecidos. 
 
18.15. Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/2002 
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, bem como as demais legislações correlatas. 
 
18.16. No decorrer do procedimento, a Pregoeira poderá solicitar a análise e manifestação 
da Procuradoria Jurídica do Município quando houver dúvida acerca da legalidade de 
determinado ato ou providências. 
  
 

Anhanguera - GO, 14 de julho de 2017. 
 
 
 
 

ROSÂNGELA MARIA PINHEIRO ELIAS AGUIAR 
Pregoeira 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Solicita a abertura de procedimento para contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Móveis de Escritório, Eletrodomésticos, Equipamentos de Informática e 
Equipamentos Hospitalares, visando atender ao FMS - Fundo Municipal de Saúde para a 
Estruturação da Unidade Básica de Saúde do Município de Anhanguera/GO, conforme Pro-
postas elaboradas e fornecidas pelo Fundo Nacional de Saúde / Ministério da Saúde / Go-
verno Federal. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anhanguera-Goiás foi contemplado, por 
meio da Emenda nº 81001179 conforme proposta de aquisição nº 11795.359000/1150-01, e 
pela emenda nº 325700004 conforme proposta de aquisição nº 11795.359000/1160-02 com 
recursos da União, oriundos de Projeto de Emenda Parlamentar Funcional Programática para 
a aquisição de Móveis de Escritório, Eletrodomésticos, Equipamentos de Informática e 
Equipamentos Hospitalares, dentre eles os itens relacionados acima. 
 
2.2. O presente objeto servirá para a Estruturação da rede de Atenção Básica do Município 
de Anhanguera, a fim de que possam possibilitar o acesso rápido e contínuo de serviços de 
saúde de qualidade e resolutivos, bem como, ampliação da oferta de serviços de saúde da 
instituição. 
 
2.3. A contratação em epígrafe visa o cumprimento das obrigações inerentes ao sistema de 
saúde de forma a proporcionar melhor qualidade de vida à população em geral. 
 
 
3. PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO 
 
3.1. Os quantitativos dos produtos, o preço estimado é o especificado na planilha abaixo. 
 

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO 
ITEM QTDE MED. PRODUTO ESPECIFICAÇÃO V. UNITÁRIO R$ V. TOTAL R$ 

1 16 UNID ARMÁRIO DIMENSÕES MIN/MAT CONFECÇÃO: DE 728,33 11.653,33 
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1800X700 MM ATÉ 2100X1100 MM AÇO 

2 16 UNID ESTANTE CAPACIDADE MIN 100 KG, 06 PRATELEIRAS, 
POSSUI REFORÇO 203,33 3.253,33 

3 04 UNID MESA DE ESCRITÓRIO 
BASE EM AÇO/FERRO PINTADO, COMPOSIÇAO 
SIMPLES, EM MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR, DE 
01 A 02 GAVETAS 

421,67 1.686,67 

4 23 UNID LONGARINA 
ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA 3 
LUGARES 541,67 12.458,33 

5 01 UNID MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR TIPO REDON-
DA DE 1,20 M X 1,20 M 431,67 431,67 

6 04 UNID ARQUIVO 
EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, 
DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELES-
CÓPICO 

773,33 3.093,33 

ELETRODOMÉSTICOS 

ITEM QTDE MED. PRODUTO ESPECIFICAÇÃO V. UNITÁRIO R$ V. TOTAL R$ 

7 04 UND TELEVISOR 
TIPO LED, TELA DE NO MÍNIMO 42", POSSUI 
CONVERSOR DIGITAL, POSSUI HDMI, PORTAS 
USB, FULL HD (NÃO) 

2.616,67 10.466,68 

8 01 UNID 
GELADEI-
RA/REFRIGERADOR DE 250 A 299 LITROS 2.149,333 2.149,333 

9 05 UNID VENTILADOR DE TETO DE 03 PÁS 273,000 1.365,000 

10 05 UNID AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9000 A 12000 BTU´S, TIPO SPLIT 
AR QUENTE E FRIO 1.812,667 9.063,333 

11 05 UNID AQUECEDOR PORTÁTIL 
DE AMBIENTE 

POTÊNCIA DE 1500 A 2000 WATTS 436,667 2.183,333 

12 01 UNID TELA DE PROJEÇÃO 
TRIPLÉ ÁREA VISUAL: MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M, 
TECIDO: MATTE WHITE (BRANCO OPACO), 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 

943,333 943,333 

13 03 UNID APARELHO DE DVD 

REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA DE CD, CD-R/RW, 
VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW TAM-
BÉM REPRODUZ OS FORMATOS MP3, WMA E 
JPEG, COM ENTRADA USB PARA CONEXÃO DE 
PC´S, PERIFÉRICOS E OUTROS TIPOS DE EQUI-
PAMENTOS, CONTROLE REMOTO E SISTEMA DE 
AUDIO DOLBY DIGITAL, SISTEMA DE CORES 
NTSC, PAL E AUTO, CONVERSOR D/A DE ÁUDIO 
24 BITS E 192 KHZ, CONVERSOR D/A DE VÍDEO 
12 BITS E 108 MHZ, TENSÃO DO EQUIPAMENTO: 
BIVOLT 

428,000 1.284,000 

14 01 UNID 
PROJETOR MULTIMÍ-
DIA (DATASHOW) 

TECNOLOGIA LCD RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA 
DE 1024X768 ENTRADA DE VGA A FULL HD 
LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LUMENS 
CONECTIVIDADE ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS 
E HDMI GARANTIA MINIMA DE 12 MESES 

3.720,000 3.720,000 

15 03 UNID 
BEBEDOU-
RO/PURIFICADOR 
REFRIGERADO 

TIPO ORESSÃO COLUNA SIMPLES 3.198,333 9.595,000 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
ITEM QTDE MED. PRODUTO ESPECIFICAÇÃO V. UNITÁRIO R$ V. TOTAL R$ 

16 03 UNID NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR) 

POTÊNCIA: 1 KVA, TENSÃO ENTRADA/SAÍDA: 
BIVOLT, ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA 
INTERNA 01 SELADA, GARANTIA: MÍNIMA DE 12 
MESES 

1.225,00 3.675,00 

17 05 UNID COMPUTADOR 
(DESKTOP-BÁSICO) 

MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM 
FIO), FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTE-
MA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS), 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO: 
USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFA-
CES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES 
DE VIDEO: INTEGRADA, PROCESSADOR: NO 

3.098,33 15.491,65 
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MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, PROCES-
SADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD 
A10, MEMÓRIA RAM: 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, 
DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB, TIPO DE 
MONITOR: 18,5" (1366 X 768), UNIDADE DE 
DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM 

18 01 UNID COMPUTADOR POR-
TÁTIL (NOTEBOOK) 

PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU 
AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 
MHZ, DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB, UNI-
DADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM, TECLADO: 
ABNT2, MOUSE: TOUCHPAD, INTERFACES DE 
REDE: 10/100/1000 E WIFI, POSSUI WEBCAM, 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, BATERIA 6 
CÉLULAS, TAMANHO DA TELA: LCD DE 14" OU 
15", INTERFACE: USB, HDMI, DISPLAY PORT OU 
VGA E LEITOR DE CARTÃO, SISTEMA OPERACIO-
NAL: WINDOWS 8 PRO (64 BITS) 

3.076,00 3.076,00 

19 01 UNID MESA PARA COMPU-
TADOR 

BASE EM MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR, CON-
FECÇÃO: MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR, DIVI-
SÕES DE 03 A 04 GAVETAS, POSSUI SUPORTE 
PARA CPU, POSSUI SUPORTE PARA TECLADO, 
POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA 

1.196,67 1.196,67 

20 01 UNID 
IMPRESSORA LASER 
(COMUM) 

MONOCROMÁTICA; MEMÓRIA DE 16 MB, RESO-
LUÇÃO DE 600X600,VELOCIDADE 33 PPM, CA-
PACIDADE DE 100 PÁGINAS, CICLO: 25000 
PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E 
VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES. 

2.250,00 2.250,00 

21 01 UNID MESA PARA IMPRES-
SORA 

EM AÇO/FERRO PINTADO, 80X60X70 CM, TAM-
PO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR 238,00 238,00 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
ITEM QTDE MED. PRODUTO ESPECIFICAÇÃO V. UNITÁRIO R$ V. TOTAL R$ 

22 05 UNID ESTETOSCÓPIO ADUL-
TO 

TIPO AUSCULTADOR - DUPLO, EM AÇO INOXI-
DÁVEL 182,33 911,67 

23 01 UNID 
CAIXA PARA DESIN-
FECÇÃO DE LIMAS 
ENDODÔNTICAS 

CAPACIDADE ATÉ 9 LIMAS 137,00 137,00 

24 01 UNID 
BOMBA DE VÁCUO 
ATÉ 2 HP/CV POTENCIA/VÁCUO: 0,5 HP/450 MM HG 6.440,00 6.440,00 

25 01 UNID 

CADEIRA ODONTOLÓ-
GICA COMPLETA 
(EQUI-
PO/SUGADOR/REFLET
OR) 

COMANDO EM PEDAL;CUBA EM PORCELA-
NA/CERÂMICA, UNIDADE AUXILIAR: 1 PONTA; 
POSSUI SERINGA TRÍPLICE; SEM CANETA DE 
ROTAÇÃO; SEM CONTRA ÂNGULO; SEM MICRO 
MOTOR; SEM PEÇA RETA; EQUIPO ACOPLADO 
PNEUMÁTICO; REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE 
UMA INTENSIDADE); ATÉ 3 TERMINAIS; CABE-
CEIRA BIARTICULADA 

31.031,67 31.031,67 

26 01 UNID 
ESFIGMOMANÔME-
TRO INFANTIL 

TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: 
VELCRO 173,33 173,33 

27 11 UNID CADEIRA 

EM AÇO/FERRO PINTADO, NÃO POSSUI RODÍ-
ZIOS, NÃO POSSUI BRAÇOS, SEM REGULAGEM 
DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPI-
LENO 

163,67 1.800,33 

28 01 UNID AMALGAMADOR 
ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 1.215,00 1.215,00 

29 01 UNID BIOMBO PLUMBÍFERO TIPO CURVO; ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍ-
NIO, ESPESSURA DE 2 MM 

8.801,67 8.801,67 

30 02 UNID APARELHO DE RAIO X - 
ODONTOLÓGICO 

FAIXA DE TENSÃO (KVP) 01, INSTALAÇÃO EM 
COLUNA MÓVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 8.956,67 17.913,34 

 

31 03 UNID ESFIGMOMANÔME-
TRO ADULTO 

EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO 
EM VELCRO 

219,00 657,00 

32 01 UNID DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA 2.306,67 2.306,67 
33 13 UNID BALDE E PEDAL EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 30 161,00 2.093,00 
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ATÉ 49 LITROS 

34 01 UNID ARTICULADOR ODON-
TOLÓGICO 

GUIA CONDÍLICA CURVO, DISTÂNCIA INTER-
CONDILAR AJUSTÁVEL, GUIA CONDÍLICA E ÂN-
GULO DE BENNET AJUSTÁVEL 

1.789,67 1.789,67 

35 03 UNID ESFIGMOMANÔME-
TRO OBESO 

EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO 
EM VELCRO 304,00 912,00 

36 01 UNID MESA AUXILIAR 
NÃO POSSUI RODÍZIOS, DIMENSÕES MIN/MAT 
CONFECÇÃO: 40X40X80 AÇO/FERRO PINTADO 633,33 633,33 

37 01 UNID COMPRESSOR ODON-
TOLÓGICO DE 1,0 HP COM CAPACIDADE DE 30 A 40 LITROS 4.626,67 4.626,67 

38 01 UNID NEGATOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL/PAREDE/1 CORPO 731,67 731,67 

39 01 UNID MOCHO EM AÇO/FERRO PINTADO, POSSUI ENCOSTO, 
REGULAGEM DE ALTURA A GÁS 

584,33 584,33 

40 01 UNID JATO DE BICARBONA-
TO 

POSSUI BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE, 
POSSUI DESUMIDIFICADOR, POSSUI FILTRO DE 
AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, POSSUI 
CANETA 

1.291,67 1.291,67 

41 01 UNID 
ULTRASSOM ODONTO-
LÓGICO 

POSSUI JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, 
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, POSSUI CANE-
TA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁ-
VEL, EM AÇO/FERRO PINTADO, POSSUI ENCOS-
TO, REGULAGEM DA ALTURA A GÁS 

2.771,67 2.771,67 

42 01 UNID FOCO REFLETOR 
AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL 648,33 648,33 

43 01 UNID 
ESTETOSCÓPIO INFAN-
TIL 

AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 
DUPLO 169,33 169,33 

44 01 UNID FOTOPOLIMERIZADOR 
DE RESINAS TIPO LED COM FIO 1.135,00 1.135,00 

45 05 UNID BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO, POSSUI RODÍZIOS, 
TAMANHO TRIPLO 

594,33 2.971,67 

46 01 UNID SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, EM AÇO 
INOXIDÁVEL 464,00 464,00 

47 01 UNID MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL 638,33 638,33 
48 01 UNID CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E BACIA 1.256,67 1.256,67 

49 01 UNID ESCADA COM 2 DE-
GRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL 238,67 238,67 

50 03 UNID LEITOR DE CÓDIGO DE 
BARRAS 

TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, 
FONTE DE LUZ LASER 650 NM, VELOCIDADE DE 
LEITURA 100 P/S, INTERFACE USB, GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES 

415,33 1.246,00 

51 01 UNID ARMÁRIO VITRINI COM 02 PORTAS, EM AÇO/FERRO PINTADO, 
POSSUI LATERAIS DE VIDRO 1.043,33 1.043,33 

52 01 UNID 
CÂMARA PARA CON-
SERVAÇÃO DE IMU-
NOBIOLÓGICOS 

NÃO POSSUI SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS, 
SISTEMA DE EMERGENCIA (BATERIA/NO BREAK) 
MÍNIMO DE 24 HORAS, MATERIAL DE CONFEC-
ÇÃO (GABINETE EXTERNO): AÇO/FERRO PINTA-
DO, MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE 
INTERNO): POLIPROPILENO, TEMPERATURA 
ENTRE +2º C E +8º C, PORTA VIDRO DUPLO, 
CAPACIDADE MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTI-
CAL), NÃO POSSUI DISCADOR DE EMERGENCIA, 
POSSUI CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, POSSUI 
CONTRA PORTA, POSIÇÃO DO LEITO FIXO, EM 
AÇO/FERRO PINTADO, SUPORTE PARA PAPEL 

26.070,00 26.070,00 

53 01 UNID MICROSCÓPIO LABO-
RATORIAL BÁSICO 

TIPO BINOCULAR, OCULAR 10 X E 16 X, OBJETI-
VAS 05, ´POSSUI CONDENSADOR KOEHLER, 
ILUMINAÇÃO POR LED 

9.819,33 9.819,33 

54 01 UNID MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO FIXO, EM AÇO/FERRO PIN-
TADO, COM SUPORTE PARA PAPEL 661,33 661,33 

55 02 UNID 
CADEIRA PARA COLETA 
DE SANGUE 

EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA REGU-
LÁVEL 585,00 1.170,00 

56 01 UNID CENTRÍFUGA LABORA-
TORIAL 

PARA TUBOS - MÍN 04 AMOSTRAS, TECNOLOGIA 
DIGITAL 4.075,00 4.075,00 
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57 02 UNID BRAÇADEIRA PARA 
INJEÇÃO 

EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO EM AÇO 
INIXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 461,00 922,00 

58 02 UNID CARRO MACA SIMPLES 
EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI SUPORTE DE 
SORO, POSSUI GRADES LATERAIS, ACESSÓRIO 
(COLCHONETE) 

966,67 1.933,33 

59 02 UNID COMADRE 
EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 
3,5 L 211,67 423,33 

60 05 UNID BALDE/LIXEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 11 
ATÉ 20 LITROS 322,00 1.610,00 

61 01 UNID CADEIRA DE RODAS 
PEDIÁTRICA 

EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS 
REMOVÍVEL, POSSUI ELEVAÇÃO DE PERNAS, 
POSSUI SUPORTE DE SORO 

1.525,00 1.525,00 

62 01 UNID CADEIRA DE RODAS 
PARA OBESO 

EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS 
FIXO, POSSUI ELEVAÇÃO DE PERNAS, POSSUI 
SUPORTE DE SORO 

2.336,67 2.336,67 

63 06 UNID CADEIRA DE RODAS 
ADULTO 

PÉS REMOVÍVEL, EM AÇO/FERRO PINTADO, 
BRAÇOS FIXO, POSSUI ELEVAÇÃO DE PERNAS, 
POSSUI SUPORTE DE SORO 

1.556,67 9.340,02 

64 02 UNID SELADORA APLICAÇÃO EM GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANU-
AL/PEDAL 2.977,00 5.954,00 

65 01 UNID 
AUTOCLAVE HORI-
ZONTAL DE MESA (ATÉ 
75 LITROS) 

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁ-
VEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDA-
DE ATÉ 25 LITROS 

11.556,67 11.556,67 

66 01 UNID ELETROCARDIÓGRAFO 

NUMERO DE CANAIS: 12, POSSUI BATERIA 
INTERNA, NÃO POSSUI TELA LCD, POSSUI ME-
MÓRIA, NÃO POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS, 
POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO, NÃO POSSUI 
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR 

8.905,33 8.905,33 

67 01 UNID OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), NÃO POSSUI CURVA 
PLESTIMOGRÁFICA, SENSOR DE SPO2 01 

3.846,67 3.846,67 

68 02 UNID 
REANIMADOR PUL-
MONAR MANUAL 
ADULTO (AMBU) 

POSSUI RESERVATÓRIO, FEITO EM SILICONE 518,67 1.037,33 

69 01 UNID OTOSCÓPIO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA 
CONVENCIONAL 592,33 592,33 

70 01 UNID BALANÇA ANTROPO-
MÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 976,67 976,67 

71 01 UNID 
BALANÇA ANTROPO-
MÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 1.586,67 1.586,67 

72 01 UNID 
DEA - DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMÁTI-
CO 

1 ELETRODO, BATERIA MÍNIMO DE 200 CHO-
QUES, POSSUI TELA DE ECG 9.843,33 9.843,33 

73 01 UNID 
CARRO PARA TRANS-
PORTE DE MATERIAIS 
(DIVERSOS) 

TIPO CUBA/MIN 200 L/POLIPROPILENO 2.040,00 2.040,00 

74 02 UNID 
REANIMADOR PUL-
MONAR MANUAL 
PEDIÁTRICO (AMBU) 

POSSUI RESERVATÓRIO, FEITO EM SILICONE, 
APLICAÇÃO INFANTIL 521,67 1.043,33 

75 01 UNID OFTALMOSCÓPIO 
BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MINI-
MO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES 1.336,67 1.336,67 

76 03 UNID CILINDRO DE GASES 
MEDICINAIS 

EM ALUMÍNIO, NÃO POSSUI SUPORTE COM 
RODÍZIOS, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔME-
TRO E FLUXÔMETRO, CAPACIDADE MÍN 03 ATÉ 
10 LITROS 

1.206,67 3.620,00 

77 02 UNID BISTURÍ ELÉTRICO (ATÉ 
165 W) 

POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, 
POSSUI ALARMES, POTÊNCIA ATÉ 100 W 6.423,33 12.846,67 

78 02 UNID ESTADIÔMETRO EM ALUMÍNIO / 0 A 210 CM 358,67 717,33 

79 01 UNID 
CENTRAL DE NEBULI-
ZAÇÃO 

NÃO POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS, TIPO/Nº 
DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS, POTENCIA 
MÍNIMO DE 1/4 DE HP 

2.116,67 2.116,67 

80 02 UNID NEBULIZADOR PORTÁ-
TIL 

TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS 
SIMULTÂNEAS - 01 

836,67 1.673,33 
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TOTAL R$ 325.486,02 
 
 
4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
a) Fornecer os produtos em conformidade com o item 03 deste Termo de Referência; 
b) Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referência; 
c) Responsabilizar-se, integralmente pela execução do objeto, conforme legislação vigente; 
d) Submeter-se à fiscalização da Prefeitura, através do setor competente, que acompanhará 
o fornecimento dos produtos recebidos na Secretaria Municipal de Saúde para verificação da 
qualidade e origem dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo inte-
resse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas; 
e) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as 
normas da Prefeitura; 
f) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das 
disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira res-
ponsabilidade da Contratada, devendo se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento 
de impostos, taxas e serviços auxiliares; 
g) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários; 
h) Repor todo produto que for considerado pelo setor responsável danificado no ato do re-
cebimento; 
i) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
legislações pertinentes; 
j) Emitir boleto no qual deverá constar, obrigatoriamente a data do vencimento, a descrição 
do produto, o valor unitário e o valor total, para efeito de comprovação do preço conse-
quente, elaboração da Nota Fiscal/Fatura. 
 
 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE (PREFEITURA) 
 
a) Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Secretaria Municipal de Saúde, na 
forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93; 
b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos 
produtos; 
c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 
 
 
6. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E PAGAMENTO 
 
a) Os produtos deverão ser entregues de uma só vez; 
b) Os produtos serão entregues, na sede da Prefeitura Municipal localizada no seguinte en-
dereço: Av. Belchior de Godoy, nº 152, Centro, Anhanguera/GO, ou na Secretaria Municipal 
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de Saúde ou em local a ser definido, telefone (064) 3469-1265 para agendamento da entre-
ga dos produtos solicitados. 
c) A Contratada deverá estar apta a fornecer os produtos em até 15 (quinze) dias corridos 
após a data da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente emitida pelo Con-
tratante.  
d) As avarias que porventura venham a ocorrer por parte de colaboradores da CONTRATADA 
nos produtos da CONTRATANTE durante a entrega serão registradas no ato do recebimento 
dos mesmos na presença do preposto da empresa, sendo de sua inteira responsabilidade e o 
valor apurado pelo dano causado será descontado no pagamento da fatura da CONTRATADA 
ou a reposição do mesmo produto de imediato; 
e) Os pagamentos deverão ser efetuados pela Secretaria de Finanças através de transferên-
cia eletrônica e/ou ordem de pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente, me-
diante apresentação das Notas Fiscais, devidamente atestada pelo Setor competente, em 
letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de regularidade fiscal. 
f) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da 
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pa-
gamento e não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora, referente a en-
trega efetiva de cada parcela de compra, através de transferência eletrônica, conforme legis-
lação vigente, mediante apresentação de Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo Setor 
competente, em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de regulari-
dade fiscal. 
g) Para habilitar-se ao pagamento a Contratada deverá protocolar na Secretaria de Provisão 
e Suprimentos Nota Fiscal/Fatura, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de 
referência, especificando o abastecimento e seus correspondentes valores em moeda cor-
rente nacional, devendo estar formalmente atestada pela Secretaria requisitante. 
h) Na elaboração da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a Contratada fará constar o quanti-
tativo total dos produtos entregues. 
 
 
7. DAS PENALIDADES 
 
7.1. À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos Arts. 81 a 85 e 89 a 99 
da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de valida-
de de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, 
segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados à ampla defesa e o contraditório, as 
sanções previstas nos Arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma 
que vierem a substituí-la. 
 
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 
instrumento equivalente, sujeitará à contratada, além das penalidades referidas no item 
anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 
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 – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obri-
gação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de 
empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
 
7.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à Contratada o contraditório 
e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
PREFEITURA ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
 
8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2017, a partir da data da 
assinatura do instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, nos termos do arti-
go 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

Anhanguera - GO, 14 de julho de 2017. 
 
 
 
 

ROSÂNGELA MARIA PINHEIRO ELIAS AGUIAR 
Pregoeira 

 
 
 
 

MARTA VALÉRIA RODRIGUES FONSECA 
Secretária Municipal de Saúde 
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EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 

 
 

ANEXO II 
   (impresso em papel timbrado da empresa) 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

Pregão Presencial nº 013/2017 
 

Nome da Empresa Participante: 
Local e Data: 
Razão Social: 
CNPJ nº 
Referências Bancárias para pagamento: Conta nº                 Agência              Banco  
Endereço Completo: 
Telefone: 
Dados do Repre-
sentante Legal 

Nome: 
Endereço: 
Profissão: RG nº CPF nº 
e-mail: Tel.: Tel.: 

Item Quant. Unid. Produto Especificação Marca Preço Uni-
tário R$ 

Preço Total 
R$ 

1       
2...       

VALOR TOTAL R$  
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor total por extenso) 
 
Validade da Proposta: _______ dias. 
 
Condições de Pagamento: ______________. 
 
CONTA CORRENTE/AGENCIA/BANCO: 
 
 
Declaramos que: 
 
a) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 
apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor. 
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b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritó-
rio, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra, prestação de ga-
rantia de fábrica e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tri-
butos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não 
especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabi-
lidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
c) Temos capacidade técnico-operacional para prestar o fornecimento do(s) bem(ns) para 
o(s) qual(is) apresentamos nossa proposta. 
 
 

_________________, __ de _________ de 2017. 
 

 
 
 

____________________________________________ 
(Nome completo do Declarante) 

(Assinatura do Declarante) 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº _______/2017 

 
 

“O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE 
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, FIRMADO 
ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
ANHANGUERA, ESTADO DE GOIÁS, E A EMPRESA 
____________________ NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESPE-
CIFICADAS.” 

 
 
O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, com sede na Av. Belchior de Godoi, nº. 152, Centro, Anhanguera, 
Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob n°. 01.795.359/0001-19, neste ato representada pela 
Gestora Municipal de Saúde, Marta Valéria Rodrigues Fonseca, Secretária Municipal de Sa-
úde, brasileira, ________, __________, residente e domiciliado na 
________________________________, nesta cidade, portadora da Carteira de Identidade 
nº _____________________, CPF _______________________, doravante denominada sim-
plesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as Cláusulas e 
condições seguintes:  
 
Da fundamentação legal: O presente contrato decorre de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, autuada sob o nº 013/2017, do tipo menor preço por item, homologada pelo 
Ilustríssimo Prefeito em ____ de ________ de 2017, oriundo do Processo Administrativo nº 
443/2017, estando às partes vinculadas ao Edital de licitação e à proposta de preços vence-
dora, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito 
privado e a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93(subsidiária), cujos termos são irrevogáveis, bem 
como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento, por parte da CONTRATADA, de 
Móveis de Escritório, Eletrodomésticos, Equipamentos de Informática e Equipamentos 
Hospitalares, visando atender ao FMS - Fundo Municipal de Saúde para a Estruturação da 
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Unidade Básica de Saúde do Município de Anhanguera/GO, conforme Proposta elaborada e 
fornecida pelo Fundo Nacional de Saúde / Ministério da Saúde / Governo Federal, com parte 
integrante do Edital de Pregão Presencial nº 013/2017 e seus anexos e da Proposta de Pre-
ços vencedora, que de agora em diante integram também este pacto contratual, indepen-
dentes de sua transcrição. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
2.1. Dá-se a este contrato valor total de R$ _______________ (_____________). 
 

Item Quant. Unid. Produto Especificação Marca Preço Unitário R$ Preço Total R$ 
1       

2...       
VALOR TOTAL R$  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. Os pagamentos deverão ser efetuados pela Secretaria de Finanças através de transfe-
rência eletrônica e/ou ordem de pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente, 
mediante apresentação das Notas Fiscais, devidamente atestada pelo Setor competente, em 
letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de regularidade fiscal. 
 
3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação 
da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de 
pagamento e não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora, referente a 
entrega efetiva de cada parcela de compra, através de transferência eletrônica, conforme 
legislação vigente, mediante apresentação de Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo 
Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de 
regularidade fiscal. 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de apresentação de Notas Fiscais, estas deverão ser emi-
tidas em nome do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, 
pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Belchior de Godoi, nº. 152, Cen-
tro, Anhanguera, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob n°. 01.795.359/0001-19, sem rasu-
ras, letra legível com discriminação exata dos produtos efetivamente entregues. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por 
culpa da CONTRATADA, o pagamento ocorrerá após a regularização da situação do docu-
mento fiscal não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de 
regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA e de regularidade perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de 
certidões negativas. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 35.01.10.301..2.023.2.045.4.4.90.52 / UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde / 
FICHA: 437.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1. O presente contrato terá vigência estimada de 05 (cinco) meses, a partir da data de sua 
assinatura, encerrando-se, impreterivelmente, em 31/12/2017, estendendo sua eficácia ao 
prazo de garantia dos produtos. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. Havendo mútuo interesse, o presente contrato poderá ser prorrogado por acordo entre 
as partes, através de termo aditivo, se enquadrado nos permissivos do art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
7.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses 
previstas nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, através de termo aditivo. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
8.1. Os acréscimos ou supressões dos produtos contratados que porventura venham ocor-
rer, durante a vigência do presente pacto, não poderão exceder ao limite estabelecido de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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9.1. Na hipótese de aumento geral de preços dos produtos contratados, demonstrados de 
forma analítica o aumento de custos, poderão ainda as partes, restabelecer o equilíbrio eco-
nômico-financeiro do contrato através de termo aditivo, mantidas as condições da proposta, 
ressaltando que o percentual a ser repassado ao CONTRATANTE não poderá exceder o per-
centual repassado à CONTRATADA, nos termos da legislação vigente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO LOCAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
 
10.1. O fornecimento do objeto se dará de uma só vez após a homologação do Processo Lici-
tatório pela Autoridade competente, a assinatura deste contrato e a emissão de Ordem de 
Fornecimento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos produtos, objeto deste Instrumento deverá 
ocorrer, de uma só vez, dentro da necessidade do CONTRATANTE, mediante emissão de Or-
dens de Fornecimentos emitida por autoridade competente, onde conste a identificação do 
produto, a quantidade, marca e a assinatura do servidor responsável pela sua emissão, após 
assinatura do presente contrato, devendo ser entregues, as expensas da CONTRATADA, na 
sede da Prefeitura Municipal localizada no seguinte endereço: Av. Belchior de Godoy, nº 
152, Centro, Anhanguera/GO, ou na Secretaria Municipal de Saúde ou em local a ser defini-
do, na sede do CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do CONTRATANTE ou no prazo 
de até 15 (quinze) dias corridos após a data da Autorização de Fornecimento ou documento 
equivalente emitida pelo Contratante. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE solicitará os produtos, através de Ordens de For-
necimentos emitidas por autoridade competente, em sua totalidade, devendo ser entregues 
em sua totalidade de uma única vez. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento do objeto se dará no horário de expediente 
(08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min), na sede da Prefeitura Municipal lo-
calizada no seguinte endereço: Av. Belchior de Godoy, nº 152, Centro, Anhanguera/GO, ou 
na Secretaria Municipal de Saúde ou em local a ser definido. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Os produtos deverão ser entregues no local indicado no parágrafo 
anterior sem quaisquer ônus adicionais, devendo ser firmado termo de recebimento por 
Comissão designada pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento do objeto ficará a cargo da Secretaria Municipal de -
Saúde de Anhanguera - GO e se dará provisória e definitivamente, nas condições abaixo:  
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I - O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega, ou em até 02 (dois) dias 
úteis desta, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações: 
 
II - Condições do objeto de acordo com edital; 
 
III - Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador 
(Fundo Municipal de Saúde de Anhanguera), descrição dos produtos entregue e preço. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Atendidas as condições indicadas no parágrafo acima, será registrado 
o recebimento provisório mediante atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O recebimento definitivo do objeto pela Secretaria Municipal de Sa-
úde será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente emitida pelo Contratante, após avaliação do ges-
tor do contrato, satisfeitas as condições abaixo: 
 
I - Condições do objeto em face da proposta de preços vencedora. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O atestado de recebimento registrado em canhoto de Nota Fiscal, ou 
documento similar, não configura o recebimento definitivo do objeto. 
 
PARÁGRAFO NONO - Verificada a desconformidade do objeto, o contrato será rescindido e 
o objeto imediatamente devolvido, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, exceto nos 
casos de situações passiveis de ajustes, que deverão ser promovidas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA estará obrigada a efetuar a substituição do objeto, 
em até 10 (dez dias), se este apresentar adulteração, defeito de fabricação ou divergência 
relativa ao padrão e norma brasileira vigente ou às especificações constantes do instrumen-
to convocatório e da proposta vencedora. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1. Solicitar o fornecimento dos produtos contratados, dentro da sua necessidade, medi-
ante requisição escrita, através de Ordens de Fornecimento, contendo a descrição dos mes-
mos, marca e a sua quantidade; 
 
11.2. Emitir Ordem de fornecimento prévia, por escrito, através do Departamento de Com-
pras e Suprimentos, onde conste a especificação dos produtos, a marca, quantidade e a as-
sinatura do servidor responsável pela sua emissão; 
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11.3. Fiscalizar, por servidor previamente designado, o fornecimento dos produtos contrata-
dos, averiguando a sua qualidade e o quantitativo entregue dos mesmos, bem como os do-
cumentos de cobranças com as requisições de fornecimentos; 
 
11.4. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste con-
trato; 
 
11.5. Descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legisla-
ção vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais; 
 
11.6. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o forneci-
mento; 
 
11.7. Rejeitar no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora dos pa-
drões e normas brasileiras vigentes e das especificações do Edital, do Anexo I - Termo de 
Referência e da Proposta de Preços vencedora; 
 
11.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito sobre imperfeições, falhas, graves defeitos, adul-
terações, desconformidades ou irregularidades constatadas na entrega e na qualidade do 
objeto fornecido para que sejam adotadas as medidas necessárias; 
 
11.9. Assumir os impostos, taxas e multas que incidirem sobre o objeto do presente contra-
to, cuja ocorrência se dê em data posterior à entrega e recebimento definitivo do produto; 
 
11.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimple-
mento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1. Fornecer e entregar os produtos contratados, de uma única vez, livre de quaisquer 
ônus, embaraços ou encargos, na forma ajustada, em conformidade com a solicitação e a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante requisição escrita do CONTRATAN-
TE, através de Ordens de Fornecimentos, que especificará os produtos, a marca e os quanti-
tativos a serem fornecidos, cumprindo integralmente as determinações deste Contrato, nos 
termos da proposta de preços ofertada; 
 
12.2. Entregar os produtos diretamente na sede da Prefeitura Municipal localizada no se-
guinte endereço: Av. Belchior de Godoy, nº 152, Centro, Anhanguera/GO, ou na Secretaria 
Municipal de Saúde ou em local a ser definido, somente no horário de expediente, das 08:00 
às 11:00 e das 13:00 às 17:00hs; 
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12.3. Assumir os impostos, taxas e multas que tenham incidido sobre o objeto, cuja ocorrên-
cia tenha se efetivado em data anterior a assinatura do presente pacto; 
 
12.4. Fornecer garantia dos produtos, que deverão atender aos padrões e normas brasileiras 
vigentes, observado a sua marca e obedecido, ainda, as normas técnicas exigíveis, bem co-
mo efetuar, às suas expensas, a substituição de qualquer produto que, comprovadamente, 
apresente imperfeições, falhas, grave defeito, adulteração, desconformidades ou divergên-
cia relativa às especificações constantes do instrumento convocatório para que sejam ado-
tadas as medidas necessárias; 
  
12.5. Fornecer e entregar os produtos somente e exclusivamente na sede da Prefeitura Mu-
nicipal localizada no seguinte endereço: Av. Belchior de Godoy, nº 152, Centro, Anhangue-
ra/GO, ou na Secretaria Municipal de Saúde ou em local a ser definido, expressamente auto-
rizado; 
  
12.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao pa-
trimônio do CONTRATANTE, ou a servidores deste ou a terceiros, decorrente de ação ou 
omissão culposa ou dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os reparos ou 
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
12.7. Fornecer sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes de inexistência de 
débito relativo às contribuições sociais, mediante documento fornecido pelos órgãos com-
petentes, conforme dispões o art. 47, inciso I alínea “a” da Lei 8.212 de 1991; 
 
12.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cumprindo 
o objeto deste contrato de acordo com as especificações e demais condições previstas no 
Edital; 
 
12.9. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo de 
imediato as reclamações; 
 
12.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
12.11. Arcar com todas as despesas decorrentes deste fornecimento, incluindo as despesas 
tributárias, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes desta contratação; 
 
12.12. Aceitar, nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato; 
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12.13. Não transferir a outrem a execução deste contrato, sem prévia anuência do CONTRA-
TANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas aqui avençadas 
e observados os termos do Edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas 
consequências da inexecução total ou parcial, na forma do Edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do forneci-
mento ora pactuado ficará a cargo da Secretaria/Fundo de Saúde, ficando designado como 
gestor representante da Administração o servidor ___________ e, na sua falta, ausência ou 
impedimento, o servidor ________, conforme Portaria nº _____/_____, de ____ de 
________ de _____, emitida pela autoridade competente, sendo que a substituição de qual-
quer deles poderá se dar mediante nova portaria a ser anexada aos autos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada 
restringe a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execu-
ção do objeto ora contratado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pelo CONTRA-
TANTE, pelos motivos e na forma e consequência prevista no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da referida lei, no 
que couber, e os demais diplomas legais aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no art. 80 da citada 
lei, no que couber ao presente instrumento;  
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração;  
c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de au-
torização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 
da referida lei, no que couber, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
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prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento 
devido pela execução do contrato até a data da rescisão. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES 
 
15.1. As sanções cabíveis serão aplicadas de acordo com o disposto no art. 7° da Lei 
10.520/02 e arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, assegurado o contra-
ditório e a prévia e ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá o CONTRA-
TANTE, garantida prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em processo administrati-
vo, aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:  
I - Advertência; 
II - Multa, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor residual do contrato, que po-
derá ser descontada de pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ou ainda, 
quando for o caso, cobrado judicialmente; 
III - Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo que for fixa-
do pelo Prefeito em função da natureza e da gravidade da falta cometida: 
a) Por 06 (seis) meses - quando a CONTRATADA incidir em atraso na execução do objeto 
que lhe tenham sido adjudicado, através de licitação, ou recusar, injustificadamente, assinar 
o contrato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no processo licitatório; 
b) Por 01 (um) ano - quando a CONTRATADA executar o fornecimento de forma incorre-
ta, infringindo a legislação vigente e pertinente a matéria, de forma dolosa; 
c) Por até 02 (dois) anos - nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos ao 
CONTRATANTE. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, consideran-
do para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como por desa-
cato a funcionário ou a Secretária do CONTRATANTE: 
a) O ato de declaração de inidoneidade será proferido pelo Prefeito de Anhanguera - 
GO e publicado no Diário Oficial do Estado, e perdurará enquanto durarem os motivos de-
terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sem-
pre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE os prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item III deste Parágrafo; 
b) A sanção aplicada conforme inciso IV será apurada em processo administrativo pró-
prio, sendo concedido à CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias da sua intimação para apre-
sentação de defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A reabilitação poderá ser requerida após decorridos 02 (dois) anos 
da aplicação da sanção prevista no inciso IV. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos incisos I, III, IV poderão ser aplicadas jun-
tamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nos incisos III e IV poderão também ser aplica-
das às empresas que em razão deste contrato: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de qualquer tributo; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o CONTRATANTE, em vir-
tude de atos ilícitos praticados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem pre-
juízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - No caso de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora no percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o 
valor residual do contrato, por dia de descumprimento, após regular processo administrati-
vo, cujo valor poderá ser descontado de pagamento eventualmente devido pelo CONTRA-
TANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas administrativas previstas na cláusula anterior não têm ca-
ráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos 
das infrações cometidas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 
 
16.1. Caso o CONTRATANTE tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe 
for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pe-
na convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, des-
de logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
17.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE, sob pena de ime-
diata rescisão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
18.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar o cadastramento deste contrato no site do 
TCM-GO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da sua publicação oficial, nos 
termos da Instrução Normativa - IN nº 00009/2015. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do pre-
sente contrato no Placard de Avisos da Prefeitura Municipal, meio oficial de comunicação, 
publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município de Anhangue-
ra, conforme disposto no art. 61, § único da Lei 8.666/93, bem como no portal do Município 
de Anhanguera - GO (site internet) em atendimento a Lei nº 12.527/11. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
19.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cumari - GO, para ação que resulte ou possa resultar 
do disposto neste contrato, dispensando-se quaisquer outros, por mais privilegiados que 
sejam.  
 
19.2. E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, o CONTRATANTE e a CONTRATADA assinam este instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e para uma única finalidade, depois de lido e achado conforme, em presença 
das testemunhas abaixo firmadas. 

 
Anhanguera - GO, ____ de_______ de 2017. 

 
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANHANGUERA 
Marta Valéria Rodrigues Fonseca 
Gestora / Secretária Municipal de Saúde 
CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 

Representante Legal 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
__________________________________ 
 Nome: 
 CPF: 

 

 RG: 
__________________________________ 
Nome: 
 CPF: 

 

 RG: 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 
 

ANEXO IV 
 

(PROCURAÇÃO) 
 
 
 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis 
de natureza legal). 
 
OUTORGADO: (nome e qualificação). 
 
OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Anhanguera. 
 
 
PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões pú-
blicas de habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, lances verbais, interpor re-
cursos, renunciar o direito de recurso, bem como assinar contratos e quaisquer documen-
tos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato. 
 

 
Local e data 

 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 
 

ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 
 
 
 

Declaramos, para os devidos fins, que tomamos conhecimento de todas as informações 
constantes do edital do Pregão Presencial nº 013/2017. 
 
Declaramos ainda que atendemos a todas as exigências habilitatórias e que detemos capaci-
dade técnico-operacional para o fornecimento dos produtos para os quais apresentamos 
nossa proposta. 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
 
 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__________________, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) 
________________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e do 
CPF nº ___________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não está impe-
dida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Anhanguera, e nem 
foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua 
habilitação ou que invalide a sua participação no certame licitatório, Pregão Presencial nº 
013/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
 
 

Ref.: Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Móveis de Escritório, 
Eletrodomésticos, Equipamentos de Informática e Equipamentos Hospitalares, visando 
atender ao FMS - Fundo Municipal de Saúde para a Estruturação da Unidade Básica de Saúde 
do Município de Anhanguera/GO, conforme Propostas elaboradas e fornecidas pelo Fundo 
Nacional de Saúde / Ministério da Saúde / Governo Federal. 
 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__________________, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) 
________________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e do 
CPF nº ___________________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99 e inciso XXXIII do art. 7º da Constitui-
ção Federal, e ainda ao item 6.1., alínea “i”, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ) 
(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
 

ANEXO VIII 
(em papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MI-

CROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
 
A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº_________________, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) 
__________________, portador(a) do RG nº ___________ e do CPF nº 
______________________, DECLARA, para os fins do disposto no item 14.1.2 do Edital do 
Pregão Presencial nº 013/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 
lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 
alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014; 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006; 
 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações 
constantes no § 4º do art. 3º da referida lei. 

 
Local e data 

 
____________________________________ 

(nome completo do declarante) 
(RG do declarante) 

 
____________________________________ 

(nome completo do contador) 
(CRC do contador) 

 
Obs.: assinalar com um “x” a condição da empresa. 


