ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”
TRABALHO, RESPEITO E JUSTIÇA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL
PROCESSO Nº 022/2022 - SEMSA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.056.222/0001-87, com sede na Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 –
Normandia/RR, por intermédio de sua Pregoeira, designada pelo Decreto Nº 005/2022, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE que obedecerá, integralmente, a Lei Federal
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
Decreto Federal nº. 9.488, de 30 de agosto de 2018, e suas alterações, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro
de 2006, Lei complementar 147 de 7 de agosto de 2014 de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), e Instrução Normativa da RFB nº 971/2009, de 13 de novembro de 2009, observadas as
alterações introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições e exigências contidas neste
Edital e seus anexos.
A sessão pública do Pregão Presencial terá início na data, horário e endereço abaixo discriminados:
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO EM EPÍGRAFE:
Data: 11/04/2022
Horário: 09h00min (horário local)
Endereço: Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 – Normandia/RR - Sala de Reunião da
Prefeitura Municipal de Normandia.
Este Pregão poderá ter a data e horário de abertura da sessão pública transferida, caso ocorra algum fato
superveniente que impeça sua abertura na data já definida.
LOCAL E HORÁRIO PARA RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES
AOS LICITANTES:
O Edital e seus anexos estarão disponíveis no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação CPL/NORMANDIA, localizada na Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 – Normandia/RR,
de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, sem qualquer ônus, devendo apenas o
interessado dispor de mídia que suporte os respectivos arquivos.
1. DO OBJETO:
1.1 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR”.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar desta licitação as empresas que:
a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital;
c) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital.
2.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Pessoas físicas ou jurídicas que estiverem suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar junto
à Administração;
b) Empresas ou sociedades estrangeiras não instaladas no Brasil;
c) Pessoas físicas ou jurídicas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
d) Os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução,
liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
e) Consórcios de empresas que tenham como dirigentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados indivíduos
que pertençam aos quadros da PMN, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
f) Empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.
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2.3 A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 No dia, hora e local designados neste Edital, para a realização da sessão pública, os interessados ou seus
representantes legais deverão proceder ao respectivo credenciamento, comprovando possuir os necessários
poderes para ofertar lances, interpor e/ou renunciar à interposição de recursos, bem como praticar todos os atos
inerentes ao certame.
3.1.1 Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, original
ou cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial registrado na
Junta Comercial; Será aceito contrato social com todas as alterações ou última alteração com consolidação
contratual;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea
"a" deste subitem, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
c) a representação também poderá ser feita através de documento legal (modelo no anexo II do Edital).
3.1.2 É imprescindível a apresentação da cópia do RG ou de outro documento (com foto); tanto da pessoa
devidamente credenciada quanto do(s) empresário(s), sócio(s) administrador(es) ou diretor(es), conforme
for o caso da empresa licitante.
3.2 Os documentos necessários para o credenciamento solicitados no ITEM 3.1.1 e 3.1.2 deverão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou pela Pregoeira ou por membro
da Equipe de Apoio até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e hora do acolhimento das propostas. Os documentos
emitidos através de páginas da internet não precisam ser autenticados, entretanto poderão ser sujeitos à verificação
de sua autenticidade junto à página correspondente pela Equipe de Apoio.
3.3 Para fins de credenciamento e comprovação da condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as
empresas deverão apresentar, no ato do credenciamento, Certidão Simplificada da Junta Comercial emitida
no prazo de 90 (noventa) dias, para aplicação da Lei Complementar 123/2006, nas fases de habilitação e
julgamento das propostas.
3.4 Os representantes entregarão a Pregoeira, junto com os documentos do credenciamento, a Declaração de
cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Inexistência de Fatos Impeditivos (modelo no anexo III do
Edital) conforme o disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, bem como a Declaração de pleno
conhecimento e aceitação do edital e seus anexos (modelo no anexo IV do Edital).
3.4.1 Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento do credenciamento, as Declarações de caráter
obrigatório prevista no item 3.4, a Pregoeira disponibilizará a estes um modelo de declaração que poderá ser
preenchido e assinado pelo representante credenciado.
3.4.2 Caso o proponente não compareça, deverá enviar juntamente com os envelopes “PROPOSTA” e
“HABILITAÇÃO”, a Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Inexistência de Fatos
Impeditivos (modelo anexo III do Edital), bem como a Declaração de pleno conhecimento e aceitação do
Edital e seus anexos (modelo no anexo IV do Edital), e o mesmo participará do Pregão com a primeira proposta
apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de
recurso.
3.5 Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes “PROPOSTA” e
“HABILITAÇÃO”.
3.6 O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar da
fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a
licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO” relativos ao Pregão
Presencial. Nesse caso, a licitante ficará automaticamente excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido o
preço apresentado em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor
preço.
3.7 A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a preclusão do direito de
formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática dos demais atos inerentes
ao certame.
3.8 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
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representar apenas uma credenciada.
3.9 O representante credenciado é o único autorizado a intervir em todas as fases do procedimento licitatório,
respondendo, para todos os efeitos, por seu representado.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
4.1 O Envelope 1 – PROPOSTA – deverá conter as informações/documentos exigidos no item 5 deste Edital, e
o Envelope 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos/informações exigidos no item 7.
4.2 Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente, devendo estar lacrados,
rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente (CNPJ) os seguintes dizeres
ENVELOPE 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN
A/C: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Pregão Presencial
Nº. 007/2022
Razão Social da Empresa
CNPJ
PROPOSTA DE PREÇOS

ENVELOPE 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN
A/C: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Pregão Presencial
Nº. 007/2022
Razão Social da Empresa
CNPJ
HABILITAÇÃO

5. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 1
5.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, endereço eletrônico e CNPJ;
b) número do processo e deste Pregão;
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do
Anexo V deste Edital;
d) indicação dos valores unitários e global para todos os itens que compõem a proposta. Nos preços propostos
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da
presente licitação;
e) conter oferta firme e precisa para o objeto que cotar, sem alternativa de preço ou quaisquer outras condições
que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;
f) prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias, sob pena de desclassificação;
g) não conter emendas, rasuras ou entrelinhas;
h) Constar marca e modelo dos produtos, o item que não constar marca e modelo será automaticamente
desclassificado;
i) Dados bancários da proponente, constando número e nome do banco, número da agência bancária com dígito
verificador e número da conta bancária com dígito verificador vinculado ao CNPJ do LICITANTE.
5.2 Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo do anexo VI do Edital) deverá acompanhar a
proposta comercial.
5.4 O preço total proposto importará na multiplicação dos preços unitários pelos quantitativos estimados para a
contratação de cada item.
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5.5 Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o valor do preço unitário, do mesmo
modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico.
5.6 A proposta não poderá impor condições ou conter opções.
5.7 A Administração não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues a Pregoeira designado, no
local, data e horário definidos neste edital.
5.8 Os documentos referidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por Cartório competente ou pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio, até 24 (vinte e quatro) horas antes
da data e hora do acolhimento das propostas. Os documentos emitidos através de páginas da internet não precisam
ser autenticados, entretanto poderão ser sujeitos à verificação de sua autenticidade junto à página correspondente
pela Equipe de Apoio.
5.9 Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos, retirada
da proposta ou alteração nas suas condições, ficando o licitante sujeito à suspensão ou cancelamento do seu
registro, de acordo com as previsões legais, além da inclusão no cadastro de fornecedores impedidos de licitar e
contratar com a administração pública estadual.
5.10 Além das especificações contidas no Termo de Referência (anexo I do Edital), o produto, bem ou serviço
deverá estar de acordo com as normas legais e/ou regulamentares aplicáveis ao setor, devendo sua comercialização
ser lícita e regular em território nacional.
6. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se
com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
6.2 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a
possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
6.3 A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
6.4 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
6.5 A Pregoeira poderá recusar propostas cujos valores sejam acentuadamente superiores ao preço estimado.
6.6 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas
que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
b1) adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a classificação inicial das propostas idênticas, em caso de
empate.
6.7 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindose por meio de sorteio no caso de empate de preços.
6.8 Poderão ser ofertados lances intermediários, na hipótese de o ofertante declarar impossibilidade de cobrir o
menor preço, que ficarão registrados em ata e servirão, inclusive, para definir a ordenação das propostas, depois
de concluída a etapa de lances.
6.9 O critério da Pregoeira poderá ser acordado entre os licitantes participantes da etapa de lances, valor de redução
ou percentual mínimo entre os mesmos e tempo máximo para sua formulação.
6.10 Dos lances ofertados não caberá retratação.
6.11 A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da continuidade da etapa de lances
e a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior ordenação das propostas.
6.12 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
6.13 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por uma ME ou EPP e,
houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará
configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006.
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6.14 Ocorrendo a hipótese acima, proceder-se-á da forma descrita nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006, onde a Pregoeira implicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de
pequeno porte.
6.15 Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
6.16 Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita, ainda
que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo a Pregoeira negociar diretamente com o
proponente.
6.17 Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades constantes do Art.
7º da Lei 10520/02 e do subitem 17.3.
6.18 A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários de serviços
e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário.
6.19 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação
de seu autor.
6.20 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira,
respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em
que será declarado vencedor.
6.21 Ocorrendo alteração do valor da proposta escrita, o licitante declarado vencedor deverá reapresentar, no
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após encerrada a sessão pública, proposta de preços com os valores
readequados.
6.22 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
será assinada pela pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das licitantes.
7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2
7.1 OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO DEVERÃO estar em plena vigência, com
exceção daqueles que, pela sua natureza, não contenham data de validade e ser APRESENTADOS EM
ORIGINAL OU POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA, ou publicação em órgãos da imprensa oficial,
não sendo aceitos “protocolos” ou “requerimentos” em substituição aos documentos exigidos neste edital.
7.2 As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para habilitação no ENVELOPE 2, o qual deverá
conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste Pregão:
7.2.1 DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios;
b) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (OU cédula de identidade em se
tratando de pessoa física não empresária);
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizados e registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresária ou cooperativa;
d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou
cooperativas;
e) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades não
empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.2.1.2 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" não precisarão constar no "Envelope 2 HABILITAÇÃO", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
7.2.2 DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade fiscal, tributos federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuições
previdenciárias, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Federal - PGFN, conforme Portaria MF nº 358, de 5 de
setembro de 2014;
d) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual da sede ou do domicílio da licitante, por
meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente, com validade na data de abertura da licitação;
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e) Certidão de regularidade com a Fazenda Pública do Município da sede ou do domicílio da licitante, por meio
de certidão emitida pelo órgão municipal competente, com validade na data de abertura da licitação;
f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitido pela Caixa
Econômica Federal;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa – CNDT.
7.2.3 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial constando o TERMO DE ABERTURA, TERMO DE ENCERRAMENTO E TERMO
DE AUTENTICAÇÃO e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, devidamente assinadas pelo contador; acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP,
emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC.
b) Certidão negativa de concordata e falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jurídica, consoante
inciso II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93;
c) As licitantes constituídas no presente exercício, obedecidas às formalidades e exigências da lei, deverão
apresentar o balanço patrimonial de abertura;
d) As empresas que permaneceram INATIVAS no último exercício social deverão apresentar Balanço de Abertura
do presente exercício, juntamente com a Declaração Negativa de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou
Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica Inativa (DSPJ), instituída pela IN nº 127/1998/SRF;
e) As empresas sujeitas à apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto
Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), deverão apresentar
em documentos impressos extraídos do livro digital o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, todos
emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA) e acompanhados do respectivo recibo de entrega e
Termo de Abertura e Encerramento.
7.2.4 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove
aptidão para o desempenho de atividade compatível com o objeto do lote desta licitação, acompanhado de nota
fiscal respectiva ao fornecimento que comprove a execução do mesmo;
7.2.5 DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
a) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo anexo VII do Edital;
b) Declaração de que os sócios da proponente não são servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de
Normandia/RR, ou responsável pela licitação, conforme disposto no art. 9º, da Lei Federal 8.666/93, conforme
modelo anexo VIII do Edital;
c) Comprovação da situação da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, por
meio de acesso ao Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), bem como a existência de
impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato
de improbidade administrativa, disponível no site do CNJ (http://www.cnj.jus.br), das empresas no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas, disponível no site do TCU (https://contas.tcu.gov.br) e Consultar Restrição
Contratar Administração Pública, disponível no site do COMPRASNET (https://www.comprasnet.gov.br), sob
pena de inabilitação da mesma no processo licitatório.
7.3 No caso de não constar, expressamente, no mencionado cadastro quaisquer documentos exigidos nos subitens
7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3 ou os mesmos estiverem com os prazos vencidos, o licitante deverá incluí-los no envelope de
habilitação.
7.4 Para fins de habilitação, é facultada a Pregoeira a verificação das informações e o fornecimento de documentos
que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de
certidões, devendo tais documentos serem juntados ao processo.
7.5 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento
da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será inabilitada.
7.7 DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
7.7.1 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação
arrolada nos itens acima, bem como também a certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida em
até 90 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento como microempresa ou
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empresa de pequeno porte, no entanto:
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
§ 2º A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7.7.2 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado,
a ser dirigido a Pregoeira.
7.8 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.8.1 Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste Edital,
deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:
a) Originais;
b) Cópias autenticadas em cartório;
c) Cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pela Pregoeira e sua Equipe de
Apoio, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e hora do acolhimento das propostas;
d) Publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;
e) Certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade
mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.
7.8.2 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e em seus Anexos.
7.8.3 A documentação deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a
mesclagem de documentos.
7.8.4 Serão declaradas inabilitadas as licitantes que não cumprirem as exigências estabelecidas neste Edital de
Pregão Presencial para habilitação.
7.8.5 Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante.
7.8.6 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
7.8.7A PMN manterá em seu poder, por meio da Comissão Permanente de Licitações – CPL, os envelopes de
habilitação dos demais licitantes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, após a homologação da licitação, devendo as
licitantes retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.
8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
8.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial.
8.2 O pedido de esclarecimentos ou a impugnação sobre este edital e seus respectivos anexos deverão ser
encaminhados a Pregoeira mediante petição apresentada na Comissão Permanente de Licitação - CPL da PMN,
de segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min (horário local).
8.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
9. DO RECURSO
9.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, quanto ao resultado do certame, importará a
decadência do direito de interposição de recurso.
9.3 Interposto o recurso, a Pregoeira poderão reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado
à autoridade competente.
9.4 O acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 O encaminhamento das razões e eventuais contrarrazões deverá ser feito por escrito e protocolizado na
Prefeitura Municipal de Normandia/RR - PMN, das 08h00min às 14h00min, na Rua Manoel Amâncio nº 03,
Bairro: Centro – Normandia/RR.
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9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão Permanente
de Licitação da PMN, na Rua Manoel Amâncio nº 03, Bairro: Centro – Normandia/RR., das 80h00min às
14h00min, nos dias úteis.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1 Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à
autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
10.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
10.3 Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do pregão com o registro dos licitantes credenciados, das
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, da análise dos
documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros pertinente.
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
11.2. Todos os licitantes remanescentes serão convocados através do endereço eletrônico informado na lista de
presença do Pregão supracitado.
12. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
12.1 Os preços registrados se manterão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, ressalvadas as
hipóteses contidas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante planilha dos custos
e detalhamento dos fatos supervenientes.
12.2 Os valores revisados serão publicados no Diário Oficial dos Municípios.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1 A administração pública, em regra, escolherá o instrumento contratual mais hábil para contratação
excepcionalmente, a contratação efetivar-se-á por meio da Autorização de Fornecimento, Obras e Serviços,
conforme faculta o § 4º do art. 62 da Lei Federal nº. 8666/93, e suas condições gerais serão as constantes do
presente edital.
13.2 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§ 1º e
2º, da Lei nº. 8.666 de 21.06.1993.
13.3 As contratações decorrentes deste processo observarão a ordem de classificação e a capacidade de
abastecimento dos fornecedores.
13.4 Se a empresa declarada vencedora não assinar a autorização de compra no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data do recebimento da convocação pela PMN, caducará o seu direito à contratação.
13.5 Ocorrendo a hipótese prevista no item 13.4, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes para exame
das ofertas subsequentes, observada a ordem de classificação, respeitados as condições de fornecimento, os preços
e os prazos da proposta registrada.
13.6 A contratada não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o instrumento firmado com a PMN para
qualquer operação financeira.
13.7 A contratada deverá manter, durante a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.8 A contratação decorrente desta licitação poderá ser rescindida, independentemente de aviso, interpelação ou
notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que a contratada, por isso,
tenha direito a qualquer reclamação ou indenização, salvo o executado até o momento da rescisão.
13.9 A rescisão contratual provocada pela inadimplência da contratada acarretará aplicação das sanções previstas
na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.
14. DO PAGAMENTO
14.1 Conforme descrito no Termo de Referência, anexo I do edital.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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15.1 A empresa cuja proposta tenha sido homologada pela autoridade competente deverá observar rigorosamente
as condições estabelecidas para a entrega do objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no
art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
15.2 Caso os licitantes se recusem a retirar a nota de fornecimento, a assinar o contrato ou a entregar os bens
objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/02, devendo os licitantes
remanescentes ser convocados na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances.
15.3 O descumprimento pela licitante, de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas neste Edital,
ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, ensejará, garantida a prévia defesa, a rescisão do contrato,
além de outras previstas na legislação aplicável vigente:
15.3.1 Advertência;
15.3.2 Multas a serem aplicadas com os seguintes percentuais:
15.3.2.1 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa, serviço ou
fornecimento, quando o contratado, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida;
15.3.2.2 1% (um por cento) ao dia, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa,
serviço ou fornecimento, quando o contratado, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida;
15.3.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço ou fornecimento não realizado, quando decorridos 60
(sessenta) dias de atraso do fornecimento ou da prestação dos serviços, sem justificativa do contratado aceita pela
PMN, resultando o cancelamento do contrato;
15.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMN, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
15.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advirem de caso de fortuito
ou motivo de força maior.
15.6 Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a licitante será advertida, devendo apresentar defesa em 05
(cinco) dias úteis.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação da proposta de preços de preços.
16.2 É facultada a Pregoeira, em qualquer fase do processo licitatório, promover diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou documentos que deveriam
ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
16.3 Fica assegurada à autoridade superior o direito de no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer
tempo, no todo ou em parte, o processo licitatório, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
16.4 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de Normandia/RR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
16.5 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase do processo licitatório.
16.6 Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.
16.7 As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
16.8 Os pedidos de vista e de cópia facultados às partes e a seus representantes legais serão atendidos por
solicitação via ofício encaminhado a esta Comissão Permanente de Licitação - CPL.
17. DOS ANEXOS
17.1 ANEXO I - Termo de Referência;
17.2 ANEXO II - Modelo de Credenciamento;
17.3 ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e inexistência de fatos
impeditivos;
17.4 ANEXO IV - Modelo de declaração de pleno conhecimento e aceitação dos termos do Edital e seus anexos;
17.5 ANEXO V - Modelo de Proposta Comercial;
17.6 ANEXO VI - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;
17.7 ANEXO VII - Modelo de declaração de que não emprega menores;
17.8 ANEXO VIII - Modelo de declaração de que os sócios da proponente não são servidores ou dirigentes da
Prefeitura Municipal de Normandia/RR;
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17.9 ANEXO IX - Minuta de Contrato;
17.10 ANEXO X - Comprovante de Retirada de Edital.
18. DO FORO
18.1 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da
Comarca de Bonfim - Roraima.
Normandia/RR, 24 de Março de 2022.

CIRES DE NAZARÉ SOUSA ALVES
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL
DECRETO N° 005/2022
Este Edital e seus Anexos foram
aprovados na forma do Artigo 38,
parágrafo único, da Lei nº
8.666/93.
Em:
/
/2022.
..........................................................
Prefeitura Municipal de
Normandia/RR
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente instrumento, pelo critério de menor preço por LOTE, Aquisição de
Equipamento e Material Permanente, para Unidade Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Normandia/RR, objeto de emendas parlamentares / Recursos de Programa / Ação das Propostas
de n°s 12349.521000/1210-02, 12349.521000/1210-03, 12349.521000/1210-07, que habilitam o Estado,
Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados a aquisição pretendida, do Fundo Nacional de Saúde
/ Ministério da Saúde, de acordo com as características e especificações, quantitativos, obrigações e condições
estabelecidas no Termo de Referência constantes no Anexo I.
1.2. Propostas de Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanente
EMENDA
PARLAMENTAR
41510003
81000792
81000792

Nº DA PROPOSTA
12349.521000/1210-02
12349.521000/1210-03
12349.521000/1210-07

LOCAL
Centro de Saúde Iracema Galvão
Centro de Saúde Iracema Galvão
Centro de Saúde Iracema Galvão

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente, para estruturar o Centro de Saúde Iracema Galvão e dar
aos profissionais das equipes de estratégia saúde da família, saúde bucal, agentes comunitários de saúde e núcleo
ampliado de saúde da família, condições para realizarem os atendimentos e dar apoio nas ações a serem realizadas,
conforme a programação anual de saúde, secretaria municipal de saúde do município de Normandia/RR, objeto
de emendas parlamentares, recursos de programa/ação, de acordo com as características e especificações,
quantitativos, obrigações e condições estabelecidas no termo de referência constantes no Anexo I.
2.2. Tais Equipamentos e Material Permanente, são de suma importância para os munícipes do município de
Normandia/RR, atenderão aos Consultórios Odontológicos, trarão benefícios diretos e indiretos a população e
darão condições de dar continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da saúde
pública municipal em geral.
2.3. A aquisição de equipamentos e material permanente para estruturar o Centro de Saúde Iracema Galvão, bem
como a aquisição de Equipamentos de Informática para implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC
para todas as equipes de estratégia saúde da família.
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
3.1. Os equipamentos e materiais permanentes, deverão estar de acordo com as especificações e quantitativos
constantes no Anexo I deste Termo de Referência.
3.2. Não serão aceitas as propostas que não atendam as exigências do subitem anterior.
3.3. Nos preços deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros
ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto do presente processo, os quais ficarão a cargo
única e exclusivamente da CONTRATADA.
4. DO PRAZO DE GARANTIA / VALIDADE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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4.1. Os equipamentos e materiais permanentes deverão possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, a
contar da entrega pela CONTRATADA, a garantia deverá ser contra eventuais defeitos de fabricação, defeitos de
materiais ou de manufatura, vícios – aparentes ou ocultos, transporte, avarias e outros, que se tornem impróprios à
utilização e deverão possuir prazos em conformidade com o disposto no código de defesa do consumidor a contar da
entrega;
4.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos objetos deste Edital e seus anexos, sob
pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a Secretaria
Municipal de Saúde de Normandia ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia / validade);
4.3. Durante o período de garantia do objeto, a CONTRATADA deverá arcar com os custos concernentes a
consertos e substituições em decorrência de defeitos e vícios de fabricação, que se tornem impróprios à utilização
e deverão possuir prazos em conformidade com o disposto no código de defesa do consumidor a contar da entrega,
defeitos de materiais ou de manufatura, vícios – aparentes ou ocultos, transporte, avarias e outros, os quais devem
ser realizados no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis contados da notificação da Secretaria.
4.4. Será firmado Termo de Garantia, conforme Anexo II - A deste termo, o qual terá vigência de 12 (doze) meses,
com início na data do recebimento definitivo dos equipamentos;
4.4.1. O referido Termo de Garantia deverá ser entregue no ato do recebimento dos produtos, devidamente
preenchido e assinado;
4.5. Os interessados deverão se responsabilizar pela Assistência Técnica especializada, a qual dará todo suporte
na montagem e instalação de equipamentos para que a CONTRATANTE não perca a garantia do produto por
instalações inadequadas;
5. LOCAL DE ENTREGA
5.1. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Mauricio Habert, S/N –
Centro – Normandia/RR, CNPJ: 12.349.521/0001-38.
6. PRAZO DE ENTREGA
6.1. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos equipamentos e materiais permanentes, impreterivelmente,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após assinatura do contrato;
6.2. Os prazos que virem a ter em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido,
ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.
7. DO RECEBIMENTO DOS BENS
7.1. O recebimento provisório se dará na data da entrega dos mesmos, ou seja, dentro do prazo de até 30 (trinta)
dias estabelecido no subitem 6.1, contados para efeito de posterior verificação da conformidade dos equipamentos
e materiais permanentes, com a especificação exigida no presente Termo de Referência.
7.2. O recebimento definitivo será feito em até 30 (trinta) dias contados do recebimento provisório mencionado no subitem
anterior (subitem 7.1), após aferição de qualidade e quantidade e consequente aceitação.
7.3. Caso os equipamentos e materiais permanentes, sejam entregues em desacordo com o estabelecido neste Termo de
Referência e desde que o fiscal de Contrato considere que o erro não tenha decorrido de uma atitude de má fé da
CONTRATADA, o fiscal poderá estabelecer um novo prazo para que o erro seja corrigido, no entanto, o prazo não
poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos.
7.4. Caso o fiscal entenda que tenha ocorrido má fé do fornecedor, os equipamentos e materiais permanentes, não
deverão ser considerados como entregues sendo aplicadas as penalidades previstas neste Termo de Referência.
8. PAGAMENTO
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8.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE através de ordem bancária creditada na conta corrente
da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias após o protocolo da NF/Fatura devidamente atestada junto
à CONTRATANTE, ficando condicionada a verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. O prazo de vigência do Contrato será até o final do exercício financeiro, contado a partir da data de sua
assinatura, obedecido o disposto no caput do art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A eficácia legal darse-á após a publicação.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1. Entregar os equipamentos, materiais permanentes, em perfeitas condições de uso, conforme as
especificações exigidas e descritas no Anexo I, deste Termo de Referência;
10.2. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais permanentes dentro do prazo preestabelecido neste
instrumento;
10.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente instrumento, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE;
10.4. Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados em face do Contrato;
10.5. Permitir ao gestor do Contrato fiscalizar os equipamentos e materiais permanentes objeto do mesmo, que
estiverem sendo oferecidos sob sua responsabilidade, prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendendo
às reclamações formuladas, podendo o mesmo recusar, o fornecimento que não esteja de acordo com as normas,
especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros;
10.6. Substituir no prazo de 15 (quinze) dias, os equipamentos e materiais permanentes entregue(s) com
eventual(is) defeito(s) de fabricação e/ou que apresentar adulteração de qualidade ou que sofrer eventual alteração
de suas características, desde que não causada por inconveniência na estocagem, caso fortuito, negligência ou por
terceiros;
10.7. Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas e indiretas com pessoal utilizado para o
fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes os quais não terão qualquer vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;
10.8. Todos os equipamentos e materiais permanentes, fornecidos deverão ser novos, de primeira qualidade e que
atendam às necessidades descritas neste termo;
10.9. Observar na Nota Fiscal, faturas e recibos a serem emitidos em nome da CONTRATANTE, a Identificação
do recurso pelo qual será custeado o objeto;
10.10. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE provocados por ineficiência ou
Irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
10.11. Permitir livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto
CONTRATADO, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno
e externo;
10.12. Cumprir fielmente as condições constantes neste Termo de Referência.
10.13. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas nos termos deste instrumento;
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar o fornecimento dentro
das normas estabelecidas no Termo de Referência;
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11.2. Rejeitar no todo, ou em parte, os equipamentos e materiais permanentes, entregue(s) em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA;
11.3. Fornecer a CONTRATADA, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o fiel cumprimento
das obrigações decorrentes da aquisição do objeto do presente instrumento;
11.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens
recebidos para que sejam adotadas medidas corretivas necessárias;
11.5. Receber os equipamentos e materiais permanentes, através de Setor Responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, em conformidade com o inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93;
11.6. Efetuar o pagamento da Nota Fiscal e/ou Fatura da CONTRATADA, após a efetiva entrega do objeto e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou Atesto pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento;
11.7. Providenciar a publicação do extrato do Contrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 61,
Parágrafo único, da Lei 8.666/93, com suas alterações;
11.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que porventura venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
11.9. Promover a conferência, através de servidores designados para este fim, do bem entregue, atestando sua
conformidade ou não com relação às especificações propostas, através do fiscal de contrato nomeado por
autoridade competente. Os servidores responsáveis pela fiscalização anotarão os acontecimentos considerados
relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante
vencedor em saná-las.
12. FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do Contrato será exercida por um servidor designado pelo Secretário Municipal de Saúde,
neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução, dando ciência de tudo ao Gestor do Contrato, conforme os termos do Artigo 67 da Lei nº
8.666/93;
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº 8.666/93).
13. DAS PENALIDADES:
13.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a rescisão
contratual nos termos dos art.77 e 78 da lei nº 8666/93, aplicando-se as penalidades previstas nos art. 86 a 88 do
mesmo diploma legal, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.
14. VALOR ESTIMATIVO:
14.1. O valor estimado está definido nas Propostas descritas a seguir:
Nº DA PROPOSTA
VALOR ESTIMADO (R$)
12349.521000/1210-02
337.230,00
12349.521000/1210-03
97.086,00
12349.521000/1210-07
358.269,00
TOTAL GERAL
792.585,00
VALOR TOTAL ESTIMADO – R$ 792.585,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL
E QUINHETOS E OITENTA E CINCO REAIS)
14.2. O valor estimado total para a presente despesa é de R$ 792.585,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS
MIL E QUINHETOS E OITENTA E CINCO REAIS)15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
15.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Termo de Referência correrão à conta:
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PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0009.1028 / 10.301.50198.1029 / 10.301.0009.1031
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00
FONTE: EMENDAS PARLAMENTAR: 41510003; 81000792 – RELATOR GERAL / MS
TIPO DE EMPENHO: ( ) ORDINÁRIO ( ) ESTIMATIVO ( X ) GLOBAL
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.
16.2. Os casos omissos e as dúvidas que surjam quando da entrega dos medicamentos, constantes do Termo de
Referência, serão resolvidos pela Contratante e exclusivamente no FORO da cidade de Pacaraima/RR.
Normandia/RR, 03 de março de 2022.

ELABORADO POR:

DULCINEIDE BESSA SILVA
Assessora Técnica

APROVADO POR:

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I
PLANILHA DE QUANTITATIVO E ESTIMATIVA DE CUSTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CENTRO DE SÚDE IRACEMA GALVÃO, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ITE
M

PROPOSTA Nº 12349.521000/1210-02
QUANT VR. UNIT. VR. TOTAL
ESPECIFICAÇÕES
UND.
.
(R$)
(R$)
CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO:
Consultório Odontológico:

01

Ultrassom odontológica:
- Cavitador – não possui; Jato de bicarbonato integrado
– possui; - Caneta/transdutor do ultrassom autoclável–
possui.

Und.

1

2.438,00

2.438,00

02

Lavadora Ultrassônica até 15 litros:
Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e
tampa em plástico transparente ou similar, com sensor
de segurança, painel de comando com timer e
aquecimento digital, frequência do ultrassom: 40 kHz,
temporizador eletrônico microprocessador; fusível de
proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho
automático; controle de tempo de trabalho indicado por
leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5
litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade
solicitante.

Und.

1

5.840,00

5.840,00

03

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/
refletor):
- Comando da cadeira – pedal; - cabeceira – possui; refletor – possui; - cuba porcelana/cerâmica seringa
tríplice – possui; - unidade auxiliar (sugador) –possui; mocho – possui; - equipo -tipo cart ou acoplado; terminais apartir de 4; - peça reta – possui; - micro
motor – possui; contra ângulo – possui; - caneta de
rotação – possui;

Und.

2

25.000,00

50.000,00

04

Cadeira:
- Material de confecção – Aço; - Braços – ferro;
- Regulagem de alt. – pintado; Rodízios – pintado;
- Assento e encosto – possui; Encosto – estofado;

Und.

28

300,00

8.400,00

Und.

8

537,00

4.296,00

Und.

1

491,00

491,00

Und.

2

4.108,00

8.216,00

05

06

07

Mesa de Escritório:
- Material de confecção – madeira, MDP, MDF, composição – simples; gavetas – possui.
Mocho:
- Material de confecção – aço cromado; Encosto –
possui; - Regulagem de altura – a gás.
Computador (Desktop-Básico):
Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante. Computador desktop com processador
no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads
e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB
ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133
MHz ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX,
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MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0
x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão
de chassis, com acionador instalado no gabinete. O
adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1
GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos
1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom.
Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse
USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de
LED 19 polegadas (wides creen 16:9). Interfaces de rede
10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível
e que suporte toda a configuração exigida no item.
Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações
neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor. Todos os componentes do
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia. 12 meses.
08

Ar Condicionado:
- Tipo – Split; - Capacidade – 17.000 a 30.000 mil
BTUS;
- Ciclo - apenas frio.

Und.

5

3.000,00

15.000,00

09

Ar Condicionado:
- Tipo – Split; - Capacidade – 35.000 a 51.000 mil
BTUS;
- Ciclo - apenas frio.

Und.

2

7.200,00

14.400,00

Und.

1

2.494,00

2.494,00

Und.

3

1.698,00

5.094,00

10

11

Impressora Laser Multifuncional (copiadora,
scanner e fax opcional):
- Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou
Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional
(imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB;
resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de
digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x
600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco;
capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000
páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede
ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso
automático.
Impressora Laser (comum):
- Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI;
velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar
tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de
entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;
interface USB; permitir compartilhamento por meio e
rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar
frente e verso automático; o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12
meses.
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12

13

14

15

16

17

18

19

Geladeira / Refrigerador:
Und.
1
1.300,00
1.300,00
- Capacidade de 100 a 120L.
Poltrona Hospitalar:
- Material de confecção – aço; Assento e encosto – Ferro
Und.
1
1.631,00
1.631,00
pintado, estofado courvin; Capacidade – até 120 kg; Reclinação – Acionamento manual.
Longarina:
- Material de confecção do assento e encosto –
Und.
14
651,00
9.114,00
polipropileno; - Número de assentos – 03 lugares
Mesa de Reunião:
- Material de confecção – Madeira / MDF/ MDP/
Und.
1
1.600,00
1.600,00
Similar; - Dimensões aproximadas – retangular de
3,00m x 1,10m.
Bebedouro / Purificador Refrigerado:
- Material de confecção – Madeira / MDF/ MDP/
Und.
2
967,00
1.934,00
Similar; - Dimensões aproximadas – retangular de
3,00m x 1,10m
Eletrocardiógrafo:
- Canais – 12; Oper. Direta Console – possui;
Comunicação com computador – com conectividade
Und.
1
20.000,00
20.000,00
wifi; Wifi – impressão direta no equipamento, em
formato A4.
Detector Fetal:
- Tipo – portátil; Tecnologia – Digital; Display –
Und.
4
4.000,00
16.000,00
portátil.
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação
Transesofágica:
- Equipamento transportável sobre rodízios com no
mínimo de 22000 canais digitais de processamento para
oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M,
modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color
Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo.
Modo 2D. Console ergonômico com teclas
programáveis. Tecnologia de feixes compostos e
Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom
Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar
em 20% o campo de visão em imagens com transdutor
linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para
todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso
Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color
Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela
dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real.
Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral.
Und.
1
146.165,00
146.165,00
Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI)
colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos
específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que
permite ajustes rápidos da imagem, otimizando
automaticamente os parâmetros para imagens em Modo
B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e
4 imagens para visualização e análise de imagens em
Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo
Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com
combinações de Modos. Software de imagem
panorâmica com capacidade de realizar medidas.
Software de análise automática em tempo real da curva
Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pósanálise e processamento. Possibilitar armazenar as
imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save.
Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de
imagens. Banco de palavras em Português. Monitor
LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve
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20

21

22

23

permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo
menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores
multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de
no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo
de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de
rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification,
Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure
Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVDR para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD
ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou
MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador
DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em
pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets
programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes
transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor
Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz;
Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de
4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as
frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto
que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios:
Impressora a laser colorida, no break compatível com o
equipamento. Tensão de acordo com a entidade
solicitante.
Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA):
- Potência – de 4,1 a 7 KVA; Topo de combustível –
Und.
1
7.304,00
Diesel.
Projetor Multimídia (Datashow):
- Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve
possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima
nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1
Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão:
01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB.
Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante
Und.
1
4.932,00
integrado no projetor; Alimentação automática 100120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de
alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; suportar a
exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no
projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia
mínima de 12 meses.
Consultório Odontológico Portátil:
- Composição: Cadeira Odontológica; Equipo; Sugador,
Und.
1
9.755,00
Compressor de ar; Foco Refletor; Mocho.
Tela de Projeção:
Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela
projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no
mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio
com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões.
Deve possuir poste central com resistência e sustentação
suficiente para atender a especificação da tela. Deve
Und.
1
826,00
possuir superfície de projeção do tipo matte white
(branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho.
Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento
da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12
meses.
TOTAL PROPOSTA Nº 12349.521000/1210-02

7.304,00

4.932,00

9.755,00

826,00

337.230,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
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ITE
M

01

02

03

PROPOSTA Nº 12349.521000/1210-03
QUANT VR. UNIT. VR. TOTAL
ESPECIFICAÇÕES
UND.
.
(R$)
(R$)
CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO:
Consultório Odontológico:
Computador (desktop-Básico:
- Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante. Computador desktop com
processador no mínimo que possua no mínimo 4
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1
disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM
de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo
SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em
modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no
sítiowww.formfactors.org, organismo que define os
padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado
no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser
no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar
monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display
PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107
teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll
com fio. Monitor de LED 19 polegadas (wide screen
16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão
IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10
pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item. Gabinete e periféricos
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e
monitor) devem possuir gradações neutras das cores
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor.
Todos os componentes do produto deverão ser novos,
sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12
meses.
No-Break (Para Computador/Impressora):
Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima
de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão
entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com
comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220
V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual.
Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no
mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W.
Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão
brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma
ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
Computador Portátil (Notebook)
Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com
processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8
thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500
GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom;

Und.

16

4.108,00

65.728,00

Und.

13

780,00

10.140,00

Und.

1

4.763,00

4.763,00
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04

05

memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4
GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou
superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas wide screen,
suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá
conter todos os caracteres da língua portuguesa,
inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado
padrãoABNT2, mouse touchpad com 2 botões
integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll), interfaces de rede10/100/1000
conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE
802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64
bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no
mínimo 6 células, fonte externa automática compatível
com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI
ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam
FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de
maleta.
Switch:
Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit
de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24
portas 10/100/1000RJ-45 com negociação automática; 4
portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24
portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4
portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação;
Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de
flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM
de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 μs;
Latência de 1000 Mb: menor 5 μs; Capacidade de
produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de
routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão:
IMC -Centro de gerenciamento inteligente; Interface de
linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP
Manager; IEEE 802.3Ethernet MIB; Acompanha: 01
Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01
Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em
linha de produção pelo fabricante.
Tablet:
Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no
mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED;
Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar;
Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve
possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera
traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo
2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve
possuir sistema de GPS integrado.

Und.

1

3.253,00

3.253,00

Und.

7

1.886,00

13.202,00

TOTAL PROPOSTA Nº 12349.521000/1210-03

97.086,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE
ITE
M

PROPOSTA Nº 12349.521000/1210-07
QUANT VR. UNIT. VR. TOTAL
ESPECIFICAÇÕES
UND.
.
(R$)
(R$)
CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO:
Consultório Odontológico:

01

Compressor Odontológico:
Capacidade Reservatório de 30 a 39 litros; Potência – 1
A 1,5HP; Consumo – 6 a 7 pés; isento de óleo – Sim.

Und.

1

3.318,00

3.318,00
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03

04
05
06
07

08

09

10

11

12

13

14

15

Seladora:
Tipo – manual; Aplicação – grau cirúrgico.
Lavadora Ultrassônica de até 15 litros:
Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e
tampa em plástico transparente ou similar, com sensor
de segurança, painel de comando com timer e
aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz,
temporizador eletrônico microprocessador; fusível de
proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho
automático; controle de tempo de trabalho indicado por
leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5
litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade
solicitante.
Biombo Plumbífero:
Espessura de 1m; Tipo – reto; Estrutura – aço ou
alumínio.
Câmera Escura Odontológica:
Iluminação – possui.
Mesa de escritório:
Material – madeira/MDP/MDF/SIMILAR; Composição
– simples; Gavetas – possui.
Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros):
Modo de operação – digital; Capacidade – até 25 litros.
Cadeira:
Material de confecção – Aço; - Braços – ferro;
Regulagem de alt. – pintado; Rodízios – pintado;
Assento e encosto – possui; Encosto – estofado;
Aparelho de Raio X – Odontológico:
Modo de operação – digital; Capacidade – até 25 litros.
Ar Condicionado:
- Tipo – Split; - Capacidade – 17.000 a 30.000 mil
BTUS;
- Ciclo - apenas frio.
Ar Condicionado:
- Tipo – Split; - Capacidade – 35.000 a 51.000 mil
BTUS;
- Ciclo - apenas frio.
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/
refletor):
- Comando da cadeira – pedal; - cabeceira – possui; refletor – possui; - cuba porcelana/cerâmica seringa
tríplice – possui; - unidade auxiliar (sugador) –possui; mocho – possui; - equipo -tipo cart ou acoplado; terminais
a partir de 4; - peça reta – possui; - micro motor – possui;
contra ângulo – possui; - caneta de rotação – possui;
Carro de Curativos:
- Material de confecção – aço inoxidável; Acessórios –
balde e bacia
Armário Vitrine:
- Numero de Portas – 2 portas; Material de confecção –
ferro pintado; Laterais de vidro – possui.
Impressora Laser Multifuncional (copiadora,
scanner e fax opcional):
Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou
Led; padrão de cromonocromático; tipo multifuncional
(imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB;

Und.

1

1.159,00

1.159,00

Und.

1

5.840,00

5.840,00

Und.

1

5.231,00

5.231,00

Und.

2

201,00

402,00

Und.

11

537,00

5.907,00

Und.

2

5.313,00

10.626,00

Und.

26

300,00

7.800,00

Und.

2

7.942,00

15.884,00

Und.

14

3.000,00

42.000,00

Und.

2

7.200,00

14.400,00

Und.

2

14.691,00

29.382,00

Und.

1

1.459,00

1.459,00

Und.

2

1.716,00

3.432,00

Und.

1

2.494,00

2.494,00
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16

17

18

19

resolução de impressão 600 x 600 DPI; e solução de
digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600
x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco;
capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000
páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede
ethernet 10/100 e WI-FI 802.11 b/g/n ; frente e verso
automático.
Estante:
Material de Confecção – aço; Capacidade das Prateleiras
– de 101 a 200kg; Laterais de vidro – possui.
Geladeira / Refrigerador:
Material de Confecção – aço; Capacidade das Prateleiras
– de 101 a 200kg; Laterais de vidro – possui.
Câmara para Conservação de Imunobiológicos:
Material de confecção (gabinete interno) – aço
inoxidável 304; Temperatura – entre 2 graus CE + 8
graus C; Circulação de ar forçado – possui; Sensores
internos – possui; Discador de emergência – possui;
Capacidade e quantidade – até 300 litros; Contra porta,
Sistema de emergência e de Registro de dados.
Mesa de Exames:
Estrutura - com armário; Material de confecção –
madeira MDF.

Und.

5

566,00

2.830,00

Und.

1

2.101,00

2.101,00

Und.

1

16.020,00

16.020,00

Und.

3

2.938,00

8.814,00

20

Centrífuga Laboratorial:
Tecnologia – para tubos de até 30 amostras; Tipo–
digital.

Und.

1

3.842,00

3.842,00

21

Microscópico Laboratorial Básico:
Tipo – binocular; Objetivas – mínimo 10x/mínimo04;
Condensador – possui; Iluminação – halôgeno ou led.

Und.

1

2.224,00

2.224,00

22

Armário:
- Material de confecção – aço; Dimensões – altura de
100 a 210 cm x largura de 70 a 110com; Prateleiras – 03
ou 04; Capacidade mínima da prateleira – 40kg.

Und.

6

949,00

5.694,00

Und.

1

1.698,00

1.698,00

Und.

1

3.253,00

3.253,00

23

24

Impressora a Laser (comum):
Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI;
velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar
tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de
entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;
interface USB; permitir compartilhamento por meio e
rede10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar
frente e verso automático; o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12
meses.
Switch:
Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit
de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24
portas 10/100/1000RJ-45 com negociação automática; 4
portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24
portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4
portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação;
Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de
flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM
de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 μs;
Latência de 1000 Mb: menor 5 US; Capacidade de
produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de
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25

26

27

28

routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão:
IMC -Centro de gerenciamento inteligente; Interface de
linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP
Manager; IEEE 802.3Ethernet MIB; Acompanha: 01
Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01
Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em
linha de produção pelo fabricante.
No-Break (Para Computador/impressora):
Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante. No-break com potência nominal
mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W.
Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente
alternada) com comutação automática. Tensão de saída
110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante).
Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia
a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando
consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas
de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento. Gat.12 meses.
Computador (Desktop-Básico):
- Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante. Computador desktop com
processador no mínimo que possua no mínimo 4
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1
disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM
de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo
SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em
modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no
sítiowww.formfactors.org, organismo que define os
padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado
no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser
no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar
monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display
PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107
teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll
com fio. Monitor de LED 19 polegadas (wide screen
16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão
IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10
pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item. Gabinete e periféricos
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e
monitor) devem possuir gradações neutras das cores
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor.
Todos os componentes do produto deverão ser novos,
sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12
meses.
Longarina:
Material de confecção do assento e encosto –
polipropileno; Número de assentos 03 lugares
Televisor:
Tamanho da tela – de 42” até 50”.

Und.

4

780,00

3.120,00

Und.

6

4.108,00

24.648,00

Und.

8

651,00

5.208,00

Und.

2

2.500,00

5.000,00
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30

31

32

33

34
35

36

37

38
39
40

41

42

43

44

Bebedouro/ Purificador Refrigerado:
Tipo – pressão coluna simples.
Cadeira de Rodas para Obesos:
Capacidade de 130kg a 159kg; Braços – escamoteável;
Pés – removível.
DEA – Desfibrilador Externo Automático:
Autonomia da bateria – 50 a 250 choques; Auxilio RCP
– possui; Acessórios – 1 par eletrodo.
Eletrocardiógrafo:
Canais – 12; Operação direta console – possui;
Comunicação com Computador – possui; Conectividade
Wifi – possui; Impressão direta do Equipamento –
possui em formato A4.
Carro Maca Simples:
Material de confecção – aço inoxidável ou alumínio;
Grades laterais – possui.
Detector Fetal:
Tipo – de mesa; Tecnologia – digital; Display – possui.
Mesa Ginecológica:
Estrutura – sem armário; Material de confecção – açoferro pintado.
Tablet:
Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no
mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED;
Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar;
Armazenamento interno de 16GB ou superior; deve
possuir SLOT para cartão de memória micros; Câmera
traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo
2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve
possuir sistema de GPS integrado.
Bicicleta:
Bicicleta com aro 26, freios dianteiro e traseiros, com
cestinha dianteira, para-lamas dianteiro e traseiros. A
bicicleta dever possuir retrovisores e refletores ou
adesivos de segurança.
Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling):
Material de confecção –madeira; Regulagem – sim.
Martelo de Reflexo:
Material de confecção – aço inoxidável.
Esfigmomanômetro Adulto:
Tipo – Analógico; Material e Confecção da Braçadeira
– Nylon.
Andador:
Rodízios dianteiros – não possui; Material de confecção
– alumínio.
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel:
Fluxo de Aspiração – de 15 a 30 LPM; Válvula de
Segurança – termoplástico; Frasco ou vidro;
Bateria – recarregável;
Suporte C/Rodízios
Esfigmomanômetro Infantil:
Tipo – Analógico; Mat. e Confecção Braçadeira –
Nylon.
Tela de Projeção:
Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela
projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no
mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio

Und.

3

967,00

2.901,00

Und.

1

1.869,00

1.869,00

Und.

1

8.669,00

8.669,00

Und.

1

20.000,00

40.000,00

Und.

1

3.731,00

3.731,00

Und.

4

1.640,00

6.560,00

Und.

2

1.409,00

2.818,00

Und.

7

1.886,00

13.202,00

Und.

5

687,00

3.435,00

Und.

1

988,00

988,00

Und.

2

64,00

128,00

Und.

2

201,00

402,00

Und.

1

243,00

243,00

Und.

3

4.475,00

13.425,00

Und.

2

282,00

564,00

Und.

1

826,00

826,00
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com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões.
Deve possuir poste central com resistência e sustentação
suficiente para atender a especificação da tela. Deve
possuir superfície de projeção do tipo matte white
(branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho.
Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento
da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12
meses.
Projetor Multimídia (Datashow):
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve
possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima
nativa de 1024 x768; Contraste mínimo de 10000:1
Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão:
01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01entrada USB.
Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante
integrado no projetor; Alimentação automática 100120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de
alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; suportar a
exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no
projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia
mínima de 12 meses.
Estetoscópio Adulto:
Material de Confecção do Auscultador – Aço
inoxidável;
Tipo – Duplo;
Adipômetro:
Tipo – Analógico; Tecnologia – clinico; Material de
Confecção – molas de metal.
Computador Portátil (Notebook)
Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com
processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 the
reads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500
GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom;
memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4
GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou
superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas wide screen,
suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá
conter todos os caracteres da língua portuguesa,
inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado
padrãoABNT2, mouse touch pad com 2 botões
integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll), interfaces de rede10/100/1000
conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE
802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64
bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no
mínimo 6 células, fonte externa automática compatível
com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI
ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam
FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de
malhetado tipo acolchoada para transporte e
acondicionamento do equipamento. O equipamento
deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12 meses.
Estetoscópio Infantil:
Material de Confecção do Auscultador - aço inoxidável,
Tipo – duplo.

Und.

1

4.932,00

4.932,00

Und.

5

307,00

1.535,00

Und.

1

348,00

348,00

Und.

1

4.763,00

4.763,00

Und.

2

302,00

604,00
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FES:
Número de canais –02 canais;
Esfigmomanômetro Obeso:
Tipo – Analógico; Material de Confecção da Braçadeira
– nylon.
Cama Elástica Proprioceptiva:
Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura
tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso
ou material superior. Parte superior em nylon reforçado
ou similar com molas para movimento de balanço. Pés
com ponteiras de borracha antiderrapante. Capacidade
suportável de no mínimo 120 kg.
Consultório Odontológico Portátil:
Composição - Cadeira odontológica; Equipo, Sugador,
Compressor Dear, Foco Refletor, Mocho.
Excitador de mãos e dedos:
Construído em plástico de alta resistência, deve permitir
trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou
todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.
Aparelho de Som:
Entrada – USB; Reprodução – CD/MP3.

Und.

1

1.253,00

1.253,00

Und.

2

314,00

628,00

Und.

1

419,00

419,00

Und.

1

9.755,00

9.755,00

Und.

2

98,00

196,00

Und.

1

289,00

289,00

TOTAL PROPOSTA Nº 12349.521000/1210-07

358.269,00

TOTAL GERAL DAS PROPOSTAS Nº12349.521000/1210-2, 712349.521000/1210-03,
792.585,00
E 12349.521000/1210-07
TOTAL GERAL – R$ 792.585,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS
E OITENTA E CINCO REAIS)

Normandia/RR, 03 de março de 2022.

ELABORADO POR:

DULCINEIDE BESSA SILVA
Assessora Técnica

APROVADO POR:

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

ANEXO II DO EDITAL

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA-PMN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL
PROCESSO N° 022/2022 - SEMSA

CREDENCIAMENTO

Através da presente, CREDENCIAMOS o (a) Sr. (a)__________________, portador (a) da Cédula de
Identidade nº_____

e CPF sob o nº , a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal De

Normandia-PMN , na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL, supra- referenciada, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ______________________, CNPJ sob o nº
______ , outorgando-lhe poderes para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado,
o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e
interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos
necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

Local e Data

_____________________________________________
Assinatura Identificável
(Nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA-PMN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL
PROCESSO N° 022/2022 - SEMSA

Assunto: Declaração de Atendimento de Exigências de Habilitação para participação no Pregão
Presencial Nº 007/2022 – CPL e de inexistência de fatos impeditivos para habilitação.

O(s)

abaixo

Empresa __________
sede

na

rua/avenida

assinado(s),

na

qualidade

de

responsável (is)

___, inscrita

no

CNPJ

sob

o

,

nº ___, Bairro

legal (is) pela

nº _____________, com

, na cidade de , DECLARA, sob as penas

da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/06, que satisfaz plenamente todas as exigências de
habilitação previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/06, bem
como inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório relativo ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL da Prefeitura Municipal de Normandia - PMN, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

_____________________________________________
Assinatura Identificável
(Nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO
EDITAL E SEUS ANEXOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA-PMN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL
PROCESSO N° 022/2022 - SEMSA

A

empresa

_________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

____________________________, com sede na rua/avenida _______________________________________, n
, Bairro __________________,
intermédio

na

cidade

de

____________________________________,

de seu representante legal _______________________________, o(a) Sr.

por

(a)__________,

portador da Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF nº ________________________________,
declara para os devidos fins, que tem total conhecimento do Edital e seus anexos, bem como, todas as informações
e condições necessárias para o cumprimento das obrigações objeto deste PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
- CPL e que está de pleno acordo com o mesmo.
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Local e Data

_____________________________________________
Assinatura Identificável
(Nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Objeto: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
NORMANDIA/RR”, conforme especificado no ANEXO I – Termo de Referência e seus Anexos.
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Banco:
ITEM

Nº

Bairro:
Fax:
Nome e nº da agência:

DESCRIMINAÇÃO

Cidade:
E-mail:

UND

CEP:
Conta Bancária:

QTD.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

Valor Unitário do Item 01: (POR EXTENSO)
Valor Total do Item 01: (POR EXTENSO)
1. Declaro que, nos preços propostos, encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino
e quaisquer outros ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que
está de acordo com todas as normas deste Edital e seus Anexos.
A validade dos preços e condições desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da Sessão
de Julgamento do referido Pregão Presencial.
2.

Ressaltamos que o quadro acima, trata-se meramente de um modelo, ficando por tanto, a critério do licitante
utilizá-lo ou não, na construção da sua proposta; contanto que contenham todas as informações necessárias,
exigidas no anexo I (Termo de Referência), deste instrumento.
3.

Local e Data

_____________________________________________
Assinatura Identificável
(Nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
ANEXO VI DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA-PMN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL
PROCESSO N° 022/2022 - SEMSA

A empresa
,
inscrita
no
CNPJ
sob o nº. ________, com
sede na rua/avenida
, nº.
, Bairro
, na cidade de , por seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA, em conformidade com o disposto no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro,
especificamente para participação no certame em epigrafe, que:
A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente
por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão
Permanente de Licitação – CPL/NORMANDIA antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
a)

Local e Data

_____________________________________________
Assinatura Identificável
(Nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ
CNPJ Nº. 04.056.222/0001-87
E-mail: cplnormandia@gmail.com
Rua. Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – Normandia – RR CEP: 69.355-000.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”
TRABALHO, RESPEITO E JUSTIÇA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
ANEXO VII DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA-PMN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL
PROCESSO N° 022/2022 - SEMSA

DECLARAÇÃO
(MODELO CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 4.358 DE 05 DE SETEMBRO DE 2002)

A

empresa ______ ,

, nº.

inscrita no CNPJ

, Bairro , na cidade de

sob o

nº

, com sede na rua/avenida

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª)

, portador(a) da Carteira de Identidade nº

e do CPF nº _____, declara, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.

Local e Data

_____________________________________________
Assinatura Identificável
(Nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

ANEXO VIII DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OS SÓCIOS NÃO FAZEM PARTE DO QUADRO DA PMN

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA-PMN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL
PROCESSO N° 022/2022 - SEMSA

Declaro sob as penas da Lei que a empresa
CNPJ sob o nº ______, com sede na rua/avenida ___________________, nº.
na cidade de

, inscrita no
__, Bairro__ ___,

, na qualidade de proponente do procedimento licitatório supracitado,

não possui em seu quadro societário, servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Normandia - PMN, ou
responsável pela licitação, conforme disposto no art. 9º, da lei Federal 8.666/93.

Local e Data

_____________________________________________
Assinatura Identificável
(Nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
ANEXO IX DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XXX/2022.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTR SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
NORMANDIA – PMN, E A EMPRESA
__________________________,
NA
QUALIDADE
DE
CONTRATANTE
E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE
INTEGRAM.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 04.056.222/0001-87, com sede na Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000
– Normandia/RR, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Sr°
XXXXXXXXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXX SSP/RR, CPF nº XXXXXXXXX, em conjunto com o
Secretário de XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, RG n° XXXXX SSP/XX, CPF nº XXX.XXX.XXXXX, e do outro lado a empresa , inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na Rua , na cidade de
, doravante denominada CONTRATADA, aqui representada pelo Sr,
, RG nº
, CPF nº , em
decorrência do PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2022 - CPL e observados os preceitos da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto nº 4.794-E, de 03 de junho de 2002, Decreto nº 5.504, de 05 de agosto de 2005, e de
forma subsidiária a disciplina da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, resolvem firmar o presente CONTRATO, cuja celebração foi autorizada
nos autos do Processo Nº XXX/2022 - CPL - SEMSA que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR”,
conforme especificado no ANEXO I – Termo de Referência e seus Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1 Constituem parte integrante deste contrato, estando a eles vinculados, como se neste estivessem transcritos,
os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
a) Edital Pregão Nº XXX/2022 – PMN e seus anexos;
b) Proposta de Preços da contratada.
2.2 Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este
contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes para a contratação de Empresa para prestação dos serviços constantes deste Termo
de Referência, correrão à conta dos recursos próprios da PMN, consignados no Orçamento da Prefeitura para o
exercício de 2022.
3.2 A realização da despesa decorrente desta futura contratação deverá ser observada o disposto na § 2º, do Art.
7º do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
3.3 Em exercícios futuros, as despesas com a eventual aquisição objeto deste Termo de Referência, correrão a
conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
CNPJ Nº. 04.056.222/0001-87
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4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço, conforme especificado na proposta de preços,
de total responsabilidade da CONTRATADA, o valor de R$
.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal, quando for aplicável ao caso e,
acompanhada das seguintes certidões abaixo relacionadas:
a) Nota Fiscal e/ou Fatura dos Documentos do(s) produto(s) entregue(s), acompanhadas das respectivas Notas
de Fornecimento;
b) Prova de Regularidade com o FGTS (CRF – Certidão de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa
Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
c) Prova de Regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
d) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011), em validade.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto Federal nº 5.512 de 15/08/2005, admitindo-se
que seja emitida via Internet, no original, em validade;
f) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), expedida pela Central
de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do proponente, em validade;
g) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União
(www.portaldatranparencia.gov.br/ceis);
h) Cadastro Nacional de Condenação Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
5.1.1 Lista de Inidôneos, mantida pelo tribunal de Contas da União – TCU;
5.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei nº 8429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
5.1.3 As certidões emitidas e entregues deverão estar válidas na data da nota fiscal apresentada.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Fornecer o material conforme estabelecido no item 3, do presente Termo de Referência, o qual deverá atender
ao padrão de qualidade mínima;
6.2 Cumprir fielmente o estabelecido no Termo de Referência e Edital do certame;
6.3 Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência e deste Edital, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.4 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
6.5 Acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, desde que
pertinentes ao objeto do contrato;
6.6 Prestar as todas as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, desde que pertinentes
ao objeto do contrato;
6.7 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus à CONTRATANTE;
6.8 Fica expressamente vedada a terceirização, no todo ou em parte, do objeto do contrato, devendo sempre serem
realizados pela equipe de profissionais da CONTRATADA.
6.9 Entregar os produtos licitados no local e prazo estabelecidos no edital, no termo de referência e no contrato,
não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias corridos da data da retirada/recebimento da nota de empenho;
6.10 No caso do não cumprimento do prazo estipulado para o fornecimento dos produtos, poderá haver aplicação
de multa contratual por parte da CONTRATANTE;
6.11 Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN, decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas no
fornecimento;
6.12 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes
do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados ou prepostos alocados à
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execução do objeto deste Edital, no fornecimento do objeto ou em conexão com estes, ainda que verificados nas
dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN;
6.13 Pagar os salários devidos aos seus empregados e todos os encargos previstos na legislação trabalhista,
previdenciária, fiscal e quaisquer outras despesas, incidentes sobre o objeto deste Edital;
6.14 Atender, por meio do preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos gestores do contrato, prestando
as informações referentes ao fornecimento dos bens, bem como as correções de eventuais irregularidades na
execução do objeto contratado;
6.15 O produto a ser fornecido pela licitante vencedora deve apresentar embalagem em bom estado, sem avarias,
ou qualquer tipo de defeito e/ou que comprometa o produto.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.2 Verificar minuciosamente, a conformidade os serviços/fornecimentos executados com as especificações
constantes na proposta da licitante vencedora;
7.3 Comunicar à Contratada, por escrito, má execução dos serviços, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.4 Aplicar à Contratada as penalidades cabíveis, tornando-a a inapta para concorrer a licitações públicas;
7.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
7.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados á execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
7.7 Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do(s) serviço(s) e
fornecimentos;
7.8 Efetuar a análise da nota fiscal, atestar em tempo hábil, e encaminhar ao setor competente para a realização
do pagamento;
7.9 Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado neste edital;
7.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a(s) empresa(s) executar(em) fora das especificações do Edital;
7.11 Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas no
Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1 O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas neste Instrumento Contratual,
sujeitará às sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em
processo.
8.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo da
rescisão unilateral e de outras sanções previstas na Lei 8.666/93, às sanções administrativas previstas nas seguintes
hipóteses:
8.2.1 Advertência por escrito;
8.2.2 5% (cinco por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, Obras e Serviços, por atraso na
execução do objeto contratual quando superior a 10 dias, contados a partir do término do prazo estabelecido no
presente Instrumento Contratual;
8.2.3 15 % (quinze por cento), sobre o valor contratado, em caso de recusa da CONTRATADA em assinar o
Contrato, dentro de 05 (cinco dias) úteis, contados data de sua convocação;
8.2.4 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso na execução do objeto contratual quando superior
a 15 dias;
8.2.5 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do Contrato não realizado, no caso de:
a) Atraso superior a 30 (trinta) dias, no cumprimento das obrigações pactuadas no contrato;
b) Desistência do contrato;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a CONTRATADA venha a dar causa à rescisão
contratual, sem prejuízo das ações cíveis ou criminais aplicáveis à espécie.
8.3 A penalidade estabelecida nas alíneas “c”, do subitem 10.2.5, poderá ser suspensa em face de casos fortuitos,
ou de força maior, desde que devidamente justificado e comprovado;
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8.4 A suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a CONTRATANTE por um
período não superior a 02 (dois) anos;
8.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PMN enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido prazo da sanção
aplicada com base no item anterior;
8.6 As sanções previstas, no subitem 10.2, poderão ser aplicadas em conjunto com as demais sanções, facultada
a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
8.7 Os valores das multas referidas nesta Cláusula serão descontados de qualquer fatura ou crédito da
CONTRATADA em favor do CONTRATANTE; e
8.8 As penalidades estabelecidas neste item poderão ser suspensas em face de casos fortuitos, ou de força maior,
desde que devidamente justificadas e comprovadas.
CLÁUSULA NONA – DAS RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 A rescisão do contrato ocorrerá motivadamente e com fundamento nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, e
se dará com observância nos artigos 79 e 80 da mesma norma;
9.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da contratada, a contratante poderá reter, cautelarmente,
os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados; e
9.3 No procedimento de rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa à Contratada, que
após formalmente intimada, terá o prazo decadencial de 05 (cinco) dias úteis para manifestação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1 O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da
Contratante e as justificativas adequadas à situação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
11.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem nos itens do material contratado em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, de acordo com o Art. 65, Inciso II, §1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSÕES
12.1 A execução do presente contrato obedecerá às disposições da Lei 8.666/93, sendo que todas as dúvidas
decorrentes da execução contratual serão dirimidas preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo
do interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
13.1. A contratação será executada sob acompanhamento e fiscalização de servidor designado por meio de
Portaria, que, entre outras atividades, se incumbirá de receber e atestar as faturas, observar o fiel cumprimento da
contratação, bem como anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
determinando o que for necessário à apuração das faltas ou defeitos observados.
13.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.3 Quando as decisões e as providências ultrapassarem a sua alçada de competência deverá a Administração,
solicitar aos seus Chefes imediatos, em tempo hábil, a adoção das medidas necessárias.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA
14.1 O prazo de vigência do contrato a ser celebrado entre as partes, para o fornecimento do objeto, será de 12
(doze) meses, a contar da assinatura do contrato;
14.2 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese, devidamente comprovada, de
ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou em caso de redução
dos preços praticados no mercado.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO
15.1 Poderá ser prorrogado de acordo com o interesse e a necessidade da Administração, mediante Termo Aditivo,
e com as devidas justificativas, amparado no art. 57, II da Lei nº.8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE
16.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite da apresentação das propostas.
16.2 reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
17.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração
do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do
artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1 A PMN providenciará a publicação do contrato, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios – DOM, nos
termos do Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8666/93, bem como em jornal de grande circulação e no portal de
transparência.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Fica eleito o foro de Bonfim – Roraima, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do
instrumento contratual.
Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato, em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes.
Local e Data
Assinam:
CONTRATANTE:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal de Normandia – PMN

CONTRATADO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE DA EMPRESA
RG nº
CPF nº
Testemunhas:
NOME:_____________________________________________________________
CPF nº:_____________________________________________________________
NOME:_____________________________________________________________
CPF nº: _____________________________________________________________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

ANEXO XI – COMPROVANTE DE ENTREGA

NORMANDIA - RR, ______/______/______.
Pregão Presencial Nº: 007/2022 - CPL
Processo N° 022/2022 - SEMSA
Abertura dia: 11/04/2022
Horário: 09h:00min
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