
 

 

 MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO-RS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
(Processo Administrativo n° 003/2020) 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO, no uso de suas atribuições, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que o Município de Vila Lângaro, por meio do setor de 
licitações sediado na Prefeitura Municipal com sede administrativa na Rua 22 de outubro,  sob 
nº 311, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto Municipal 2.211, de 26 de agosto de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 e do Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  A partir das 07:00 horas do dia 08/10/2020. 
 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 26/10/2020. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:00 horas do dia 26/10/2020. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 
 
 
1– DO OBJETO: 

1.1- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as 
características descritas no Termo de referência. 
1.2- A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.  
1.3- O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote observadas as exigências 
contidas neste Edital e Anexo I quanto às especificações do objeto. 
1.4- A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da lei complementar nº 123/2006, 
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
promovidas pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014.  
1.5- Nos termos do § 3º do Art. 48 da Lei Complementar 123, de 2006, será priorizada a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, conforme 
explicação dos itens 7.28 a 7.30 do presente edital. 
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2- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1- A despesa para a execução do objeto licitado correrá por conta das seguinte Dotação 
orçamentária: 0901- SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE; 1006 - Aquisição 
equipamentos e veículos de saúde - 449052 - Equipamentos e Material Permanente. 
2.2- Esta despesa está prevista na Lei Municipal nº 1050 de 19 de novembro de 2019, vigente 
para o exercício econômico e financeiro de 2020. 
 
3- REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

3.1- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio. 
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame. 
c) Abrir as propostas de preços. 
d) Analisar a aceitabilidade das propostas. 
e) Desclassificar propostas indicando os motivos. 
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço. 
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar. 
h) Declarar o vencedor. 
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 
j) Elaborar a ata da sessão. 
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 
4- CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES E 
PARTICIPAÇÃO 

4.1- Para Participar do pregão, o licitante deverá estar credenciado no portal de compras 
eletrônicas da BLL, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas, através do site http://bllcompras.org.br. 
4.2- Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
4.3- A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará mediante prévia definição de senha 
pessoal e intransferível do fornecedor e de seu representante credenciado para acesso ao 
sistema eletrônico e do subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos 
de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada a data e o horário 
estabelecidos.  
4.4- A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 

http://bllcompras.org.br/


 

 

4.5- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.6- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante; 
4.7- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.8- O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título 
de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 
regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, (Anexo V). 
 
PARTICIPAÇÃO: 
4.9- Somente poderão participar desta Licitação Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no 
objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e alterações do art. 48 da lei complementar 147, de 7 de agosto de 
2014. 
4.10- Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação. 
4.11- Não poderão participar desta licitação: 
             4.11.1- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente. 
 4.11.2- Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 
             4.11.3- Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
             4.11.4- Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993. 
             4.11.5- Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo 
de dissolução ou liquidação. 
4.12- Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 
através da Bolsa de Licitações do Brasil pelo e-mail contato@bll.org.br ou pelo telefone: 
Curitiba-PR (41) 3097-4600. 
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5- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1- Proposta de Preços: O licitante deverá enviar a proposta de preços mediante o 
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: valor unitário, marca, 
fabricante, sem a identificação do licitante.   
5.2- O licitante além da proposta de preços a ser preenchida no sistema, também deverá 
encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no 
edital e a Proposta Comercial Inicial (Anexo VI), até a data e o horário estabelecidos para o 
fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 
de envio dessa documentação, cabe destacar que a proposta comercial, posteriormente, 
deverá ser reenviada readequada ao último lance pelo licitante vencedor.  
5.3- Deverá ser apresentada a documentação comprobatória de que o (s) equipamento (s) 
ofertado (s) possui (em) registro na Anvisa, juntamente com a proposta comercial inicial. 
5.4- O envio da proposta de preços (preenchida no sistema), da proposta comercial inicial e 
dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e 
senha. 
5.5- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.6- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
5.7- As propostas comerciais (Anexo VI), os documentos que as compõem e os documentos 
de habilitação dos licitantes somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 
para acesso público após o encerramento do envio de lances.  
5.8- O licitante deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio 
do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, além da declaração constante no Anexo VII. 
5.9- A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo VIII e da Certidão de Enquadramento, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados 
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema.  
 
6- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1- O licitante deverá enviar sua proposta de preços mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
  6.1.1- Valor unitário. 

6.1.2- Marca. 
6.1.3- Fabricante. 

6.2- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 
6.4- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 



 

 

6.5- O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua apresentação, deverá constar expressamente na proposta.  
6.6- O valor ofertado para cada item lançado na Proposta de Preço deve coincidir com o 
constante da Proposta comercial (Anexo VI). 
6.7- Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
6.8- O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências 
 6.8.1- Assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao 
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 
contrato. 
 
7- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

7.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência.  
7.3- Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.4- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.5- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.6- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
7.7- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.8- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  
7.9- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.10- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.11- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
7.12- O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
de 10 (dez) reais.   



 

 

7.13- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
7.14- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 
e fechado. 
7.15- A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.16- Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 
o encerramento deste prazo. 
 7.16.1- Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
7.17- Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 
 7.17.1- Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.18- Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 
exigências de habilitação. 
7.19- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
7.20- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.21- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
7.22- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação.  
7.23- O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.  
7.24- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.25- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 
de lances). 



 

 

7.26- Caso não tenham sido enviados lances na fase competitiva e haja empate entre 
propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1- No país. 
7.26.2- Por empresas brasileiras. 
7.26.3- Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País. 
7.26.4- Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 
7.27- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  
 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ME/EPPS SEDIADAS LOCAL/REGIONALMENTE: 
 
7.28- Nos termos do § 3º do Art. 48 da Lei Complementar 123, de 2006, será priorizada a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 
7.29- Para fins de delimitação do termo regionalmente, serão contempladas pela prioridade 
de contratação as microempresas e empresas de pequeno porte que estejam sediadas até 
200 (duzentos) quilômetros da sede do Município de Vila Lângaro por rodovia pavimentada. 
7.30- Para fins de aplicação da prioridade de contratação prevista acima, além do disposto no 
§ 3º do Art. 48 da Lei Complementar 123, de 2006, serão observadas as disposições do Art. 9º 
do Decreto 8.538, de 06 de outubro de 2015, o qual regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado das microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito da 
União, conforme segue abaixo: 
 7.30.1- Aplica-se a prioridade de contratação nas situações em que as ofertas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente sejam iguais ou até dez porcento superiores ao menor preço. 

7.30.2- A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada sediadas 
local ou regionalmente poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor. 

7.30.3- Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte sediada local ou regionalmente com base no item 7.30.2, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 7.30.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.30.4- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
 
7.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 



 

 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 
7.32- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
7.33- O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
7.34- Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
8- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

8.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
8.2- Deverá ser apresentada a documentação comprobatória de que o (s) equipamento (s) 
ofertado (s) possui (em) registro na Anvisa, juntamente com a proposta comercial inicial. 
8.3- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

8.3.2- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
8.4- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 
8.5- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  

8.6.1- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação da proposta. 



 

 

8.7- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.8- Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
8.9- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
             8.9.1- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
             8.9.2- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
8.10- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9- DA HABILITAÇÃO 

9.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

9.1.1- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).  

9.1.2- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, 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. 

             9.1.2.1- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

             9.1.2.2- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

             9.1.2.3- O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.1.3- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
9.2- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 
9.3- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
9.4- Se o licitante for a matriz todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se o 
licitante for a filial todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

9.4.1- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
9.5- Ressalvado o disposto no item 5.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
9.6- Habilitação jurídica:  

9.6.1- Registro comercial, no caso de empresa individual. 
9.6.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 

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

9.6.4- Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, juntamente com a 
declaração do anexo VIII, assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa, 
informando a situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte da licitante. 

9.6.5- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência. 

9.6.6- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

 
9.7-Regularidade fiscal e trabalhista: 
 9.7.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso. 
 9.7.2- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional.  
 9.7.3- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 9.7.4- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, (CNDT),  
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, (inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov. 
   9.7.5- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual.  



 

 

    9.7.6- Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da licitante, expedida pelo órgão competente. 
 9.7.7- Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, expedida pelo órgão competente. 
  
9.8- Qualificação Econômico-Financeira. 
 9.8.1-Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo 
Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua 
validade. 
  9.8.1.1- Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá 
também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 
instalada a filial. 
  9.8.1.2- Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como 
válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão. 
   
9.9- Qualificação Técnica 

9.9.1- Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

 
9.10- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.10.1- A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
9.11- Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal 
e trabalhista a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta 
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
9.12- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.  
9.13- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
9.14- Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 



 

 

9.15- O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo e, 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.16- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
9.17- Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

9.17.1- A empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de 
participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital e a fornecer 
material de qualidade, sob as penas da Lei, (declaração de responsabilidade) conforme 
modelo do Anexo IX.    

 9.17.2- Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou 
municipal, conforme modelo do anexo X.  

 9.17.3- Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, 
sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 
XI. 

 9.17.4- Não emprega menor, de acordo com o Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal 
(Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo XII.  

9.17.5- Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público 
ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, conforme 
Anexo XIII.   

 
 
As declarações já citadas: 
9.17.6- Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo VII; 
 9.17.7- Declaração informando a situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa, conforme modelo do 
Anexo VIII, juntamente com a Certidão simplificada. 
 
10– DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1- A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1- Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2- Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 
10.2- A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 



 

 

10.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
10.4- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 
de um resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
10.6- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11– DOS RECURSOS  

11.1- Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de no mínimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2- Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 11.2.1-Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 11.2.2- A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
 11.2.3- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
11.3- O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
11.4- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
12– DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

12.1- A sessão pública poderá ser reaberta: 
  12.1.1- 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. 
  12.1.2- 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.  
12.2- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
  12.2.1- A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
13– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1- O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2- Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
 
14– DO CONTRATO 

14.1- O Município de Vila Lângaro assinará contrato com a empresa vencedora em até 10 (dez) 
dias após homologação. 
14.2- O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do 
Edital e pelos preceitos do direito público. 
14.3- O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela 
Administração a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
14.4- As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas na 
Minuta do Contrato constante do Anexo IX deste Edital. 
14.5- Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e a proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
14.6- O prazo de duração do contrato é até 31 de dezembro de 2020. 
 
15– DA GARANTIA  

15.1- Deverá ser assegurada a garantia mínima de 12 (doze) meses para os equipamentos.  
 
16– DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL  

16.1- As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
17– DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

17.1- Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência.  
 
 



 

 

18– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRADA  

18.1- As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.  
 
19– DO PAGAMENTO  

19.1- As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 
 
20– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
 20.1.1- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta. 
  20.1.2- Apresentar documentação falsa. 
 20.1.3- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 
 20.1.4- Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
 20.1.5- Não mantiver a proposta. 
 20.1.6- Cometer fraude fiscal. 
 20.1.7- Comportar-se de modo inidôneo.  
20.2- Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
20.3- O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções:  

20.3.1- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

20.3.2- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante. 
20.3.3- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos. 

20.3.4- Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco 
anos. 

20.3.5- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
20.4- Quando da aplicação de multas, a administração notificará à licitante/adjudicatária, que 
terá o prazo de 05 (cinco) dias para recolher à tesouraria da contratante a importância 
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 
20.5- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 



 

 

20.6- As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
21– DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

21.1- Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
21.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
adm@vilalangaro.rs.gov.br. 
21.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
21.4- Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
21.5- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital. 
21.6- O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
21.7- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

21.7.1- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.8- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 

 
22– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1-Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2-Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   
22.3-Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília – DF. 
22.4- No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
22.5- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

mailto:adm@vilalangaro.rs.gov.br


 

 

22.7- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.8- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
22.9- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
22.10- Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
22.11- O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: WWW.BLL.ORG.BR 
e https://vilalangaro.rs.gov.br/, e nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
 ANEXO I- Termo de referência; 
    ANEXO II- Exigências para Habilitação; 
  ANEXO III- Termo de Adesão – BLL; 
  ANEXO IV- Indicação de usuário no sistema; 
  ANEXO V- Custo pela utilização do sistema; 
  ANEXO VI- Modelo de proposta comercial;  
  ANEXO VII- Declaração cumprimento requisitos habilitação; 
 ANEXO VIII- Declaração ME/EPP; 
 ANEXO IX- Declaração Responsabilidade; 
 ANEXO X- Declaração Idoneidade; 
 ANEXO XI- Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
  ANEXO XII- Declaração menor de idade; 
  ANEXO XIII- Declaração Vínculo; 
 ANEXO XIV- Minuta de Contrato. 
 

Vila Lângaro, 06 de outubro de 2020 
 
 
 
 
 

CLAUDIOCIR MILANI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

http://www.bll.org.br/
https://vilalangaro.rs.gov.br/


 

 

ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1-OBJETO / JUSTIFICATIVA:  
1.1- O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme condições e 
especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência. 
1.2- Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto 
descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 
1.3- A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da lei complementar nº 123/2006, 
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
promovidas pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014.  
1.4- Nos termos do § 3º do Art. 48 da Lei Complementar 123, de 2006, será priorizada a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, conforme itens 
7.28 a 7.30 do edital. 
1.5- Para fins de delimitação do termo regionalmente, serão contempladas pela prioridade de 
contratação as microempresas e empresas de pequeno porte que estejam sediadas até 200 
(duzentos) quilômetros da sede do Município de Vila Lângaro por rodovia pavimentada, haja 
vista que se trata de equipamentos médico-hospitalares permanentes, os quais serão 
utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, que além de possuírem um custo 
de aquisição significativo, tendem a necessitar constantemente de reposição de 
peças/acessórios, além de que caso seja necessária assistência técnica, esta deverá ser 
prestada no menor tempo possível, pois, conforme já referido, trata-se de equipamentos 
essenciais para o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, aplicando a 
prioridade de contratação, nos termos dispostos, poderemos fazer uma aquisição mais 
vantajosa, levando em consideração o pós-compra.  
 
 

LOTE ITEM QUANT. UNI 
DADE 

PRODUTOS V. UNIT. 
R$ 

V. TOTAL 
R$ 

1 1 1 UND APARELHO MULTICORRENTES PARA 
FISIOTERAPIA-  
Aparelho Multicorrentes; Estimulador 
neuromuscular transcutâneo de quatro 
canais com controles independentes 
para os tratamentos com, no mínimo, 4 
tipos de correntes: corrente 
Interferencial, Russa, TENS, FES.  
Com painel com inclinação ergonômica. 
Compacto. 

 2.128,25 2.128,25 



 

 

 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

2 2 1 UND APARELHO ULTRASSOM PARA 
FISIOTERAPIA. 
 
Ultrassom para Fisioterapia. Frequência: 
1 e 3 Mhz. Com display/tela LCD; Modo 
de emissão/ operação: Contínuo e 
Pulsado. Transdutor com capacidade de 
operação nas frequências de 1 MHz e 3 
MHz. Alimentação: Bivolt ou 220 volts.  
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

R$ 
1.502,08 

R$  
1.502,08 

3 3 2 UND CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA 
 
Cama hospitalar elétrica, Voltagem 220 v 
ou bivolt, com acionamento com 
controle remoto, - com 8 movimentos 
(fawler, semi-fawler, vascular, flexão de 
pernas, sentado, cardíaco, elevação do 
leito, trendelemburg e reverso do 
trendelemburg), com as dimensões 
mínimas de:1,90 x 0,90 c m, altura 
mínima de 48 cm e máxima de 70 cm, 
com grades laterais, capacidade de até 
180kg, fabricada em tubos de aço 
carbono, com tratamento 
antiferruginoso e acabamento em 
pintura eletrostática a pó epóxi, com 
rodízios blindados, maciços e decorativos 

R$ 
9.164,17 

R$ 
18.328,33 



 

 

de 4" sendo dois com freios em diagonal 
e dois livres 360°, com colchão em 
espuma densidade 33 e com capa 
impermeabilizante, compatível com as 
dimensões da cama.  
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 
 

4 4 3 UND CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 
Concentrador de oxigênio tipo elétrico, 
destinado para o fornecimento de 
oxigênio suplementar, dotado das 
seguintes especificações:  
- Pureza de O2 (0,5 a 5 L/ML) 
- Capacidade de fluxo de 0,5 a 5 L/min. 
- Concentração de oxigênio (pureza) 
mínima 93% = +- 3%  
- Voltagem 220 volts  
- Com alarme (sonoros e visuais) de níveis 
de oxigênio baixo e muito baixo. 
- Alça e rodas para transporte. 
- Baixo níveis de ruídos: até 50 dB.  
- frequência 60 hz. 
- Pressão de saída máxima 8,5 psi. 
- Modo de funcionamento contínuo. 
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
- Com Entrega técnica. 
 
 
 

R$ 
5.661,25 

R$  
16.983,75 



 

 

5 5 2 UND DETECTOR FETAL DE MESA  
Detector de batimento fetal de mesa, 
para ausculta de batimento cardíaco 
fetal, por método ultrassom, de alta 
sensibilidade, alto-falante com som 
nítido e dispositivo para regulagem da 
intensidade do som, com saída para 
adaptação de fone de ouvido para 
ausculta individual. Deve acompanha 
transdutor, frasco de gel de contato, 
alimentação 220V.  
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

R$ 
797,71 

R$  
1.595,43 

6 6 1 UND GUINCHO ELÉTRICO 
Sistema de elevação: elétrico. 220/Bivolt. 
Peso máximo suportado 150 kg.  
Altura Máxima 2 metros. 
O tecido do cesto deve ser de alta 
resistência, visando o máximo de 
conforto para paciente. 
INTEGRAM: 
01-GUINCHO ELÉTRICO 
01-CESTO EM TECIDO ESPECIAL 
01- SUPORTE PARA O CESTO 
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

R$ 
7.498,00 

R$  
7.498,00 
 

7 7 1 UND  
MONITOR CARDIOVERSOR 
DESFIBRILADOR 

Características técnicas mínimas: 

R$ 
26.498,86 

R$ 
26.498,86 



 

 

Para tratamento de pacientes 
através da administração de 
terapias elétricas: desfibrilação, 
desfibrilação sincronizada 
(cardioversão), desfibrilação 
externa automática (DEA) e 
marcapasso transcutâneo; 
Deve permitir a monitoração do 
parâmetro de ECG, deve possuir 
tela de LCD Colorida ou 
Eletroluminiscente (EL) de, pelo 
menos, 7 polegadas; 
Deve possuir menus para 
configuração e ajustes de seus 
diversos parâmetros, navegáveis 
através de seletor giratório ou 
teclado; 
Deve possuir alarmes visuais e 
sonoros para os parâmetros 
medidos (limites alto e baixo) e 
alarmes funcionais / técnicos; 
Registrador térmico incorporado, 
para registro em papel 
termossensível com largura 
mínima de 50 mm; Deve possuir 
bateria recarregável com 
autonomia mínima para 2 horas 
de monitoração ou 100 descargas; 
Bateria de fácil troca, podendo ser 
executada pelo próprio usuário; 
Grau de proteção de pelo menos 
IP44; 
Deve possuir rotina de testes a ser 
aplicada pelo usuário (Teste do 
Usuário ou User Test); 
Deve contar com saída única de 
conexão para pás rígidas de 
desfibrilação e eletrodos 
multifunção, para fornecimento 
das terapias elétricas de 
desfibrilação, desfibrilação 
sincronizada (cardioversão), 
desfibrilação externa automática 
(DEA) e marcapasso transcutâneo; 



 

 

Desfibrilação: Tecnologia bifásica 
de desfibrilação; Deve possuir, 
pelo menos, 10 escalas de energia 
disponíveis para seleção do 
usuário; Carga de energia de 200 J 
em, no máximo, 7 segundos; 
Descarga deve ser feita pelas pás 
rígidas ou eletrodos multifunção; 
O conjunto de pás rígidas deve 
possuir os comandos de carga e 
entrega de energia; Deve possuir 
recurso de remoção de energia 
não entregue pelo usuário, para 
sua segurança, e remoção 
automática depois um período de 
tempo; 
Desfibrilação Sincronizada 
(cardioversão): Sincronização pela 
onda R através do cabo de ECG de 
no máximo 60ms, e marcação da 
mesma em tela; O sincronismo 
deverá ser acionado pelo usuário 
através de botão ou opção de 
menu; Descarga deve ser feita 
pelas pás rígidas ou eletrodos 
multifunção; Após descarga de 
choque sincronizado, o 
sincronismo deverá ser 
desativado; 
Desfibrilação Externa Automática 
(DEA): Modo DEA, para utilização 
em pacientes vítimas de parada 
cardiorrespiratória (PCR) e que 
requerem um pronto 
atendimento pelo usuário; O 
equipamento deverá orientar o 
usuário através de comandos de 
voz, sonoros e visuais; Descarga 
deve ser feita somente pelos 
eletrodos multifunção; 
Marcapasso Transcutâneo: 
Incorporado no próprio 
equipamento; Modos de 
operação: demanda e assíncrono; 



 

 

Estímulo deve ser feito somente 
pelos eletrodos multifunção; Faixa 
de frequência de estímulo: 40 e 
170 PPM; Faixa de corrente de 
estímulo: 10 a 140 mA; 
ECG: Apresentação da curva de 
ECG e da Frequência Cardíaca 
(FC); Monitoração de 3 ou 7 
derivações; Faixa de medida da 
FC: 30 a 280 BPM; 
 
Acessórios que devem 
acompanhar o equipamento: 
01 unidade Conjunto de pás 
rígidas para desfibrilação, para 
pacientes adultos e pediátricos 
(neste caso, ou embutidos, ou 
através de adaptadores); 
01 unidade Cabo para eletrodos 
multifunção; 
03 unidades Conjunto de 
eletrodos multifunção, para 
pacientes adultos; 
01 unidade de Cabo de ECG 3 ou 5 
vias; 
03 unidades Papel Termossensível 
com largura de 50 mm ou mais; 
01 unidade Bateria(s); 
01 unidade Cabo força. 
 
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir 
registro na Anvisa, sendo que a 
documentação comprobatória 
deverá ser apresentada pela 
empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) 
meses a partir da entrega. 
- Com entrega técnica. 
 

 



 

 

8 8 1 UND MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
Monitor para uso em pacientes adultos, 
pediátricos e neonatais.  
Monitor Multiparamétrico com os 
parâmetros de ECG, Respiração, 
Temperatura, PNI, SPO2.  
Tela de cristal líquido colorida (LCD), de 
pelo menos 10’’. Pelo menos 6 (seis) 
canais em forma de onda; Deve possuir 
memória de armazenamento de 
tendências gráficas e tabulares para, pelo 
menos, 72 (setenta e duas) horas, além 
de possuir memória de eventos de 
alarmes.  
Deve possuir alarmes audiovisuais com 3 
níveis de prioridade de alarme (alta, 
média e baixa) ajustáveis pelo operador. 
Alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros medidos (limites máximos e 
mínimos) programáveis pelo operador. 
Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta 
de energia elétrica, entre outros). Deve 
possuir menus para configuração e ajuste 
de seus diversos parâmetros, navegáveis 
através de um seletor giratório; Deve 
permitir a conexão em rede através de 
protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 
45; Funcionamento em rede elétrica 
110/220V bivolt automático. 
Alimentação à bateria interna (não 
modular) por no mínimo de 180 minutos;  
Indicação visual no display do 
equipamento que indique o estado da 
bateria, bem como se o equipamento 
está funcionando pela rede elétrica ou 
bateria. Software de interface na língua 
portuguesa. Proteção contra descarga e 
interferência de desfibrilador e bisturi 
eletrônicos.  
Deve possuir índice de proteção IPX1 ou 
superior. 
Parâmetros que devem acompanhar o 
monitor:  

R$ 
11.910,00 

R$ 
11.910,00 



 

 

1. ECG Compatibilidade com cabos de 3 e 
5 vias; Número de derivações: 7 
derivações; Faixa de frequência cardíaca: 
30 a 300 bpm; Resolução da medida de 
FC: 1 bpm; Detecção automática de 
marcapasso; Detecção automática do 
tipo do cabo de ECG utilizado; Deve 
possuir monitorização de Segmento ST 
em todas as derivações; Deve monitorar 
no mínimo 20 arritmias distintas; 
Monitoramento de intervalo de QT/QTC;  
Acessórios: 1 Cabo de ECG 5 vias 
Adulto/Pediátrico.  
2. Respiração: Método bioimpedância 
(ou impedância) torácica; Faixa de 
frequência respiratória 4 a 120 rpm para 
adulto, pediátrico e neonatal. Com 
visualização da onda de respiração, 
indicação da FR com detecção e alarme 
de apnéia, em pacientes 
adultos/pediátricos/neonatais. Alarmes 
visuais e sonoros para os parâmetros de 
FR (limites máximos e mínimos) 
programáveis pelo usuário.  
3. Temperatura cutânea: Deve possuir 
01 (um) canal de temperatura; Com faixa 
de medida de 10º a 45ºC; Deve permitir 
a medida da temperatura por sensor 
aderido na pele do paciente, ou através 
de cavidades; Acessórios: 1 unidade de 
Sensor Cutâneo; Alarmes visuais e 
sonoros para os parâmetros 
programáveis pelo operador (limites 
máximos e mínimos);  
4. Pressão Não Invasiva: Deve 
apresentar os valores de Pressão Arterial 
Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica 
(PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); 
Modos de medida: Manual, Automática e 
STAT; Faixa de Medida de: Pacientes 
Adultos de pelo menos 10 a 250 mmHg / 
Pediátricos de pelo menos 10 a 230 
mmHg / Neonatal de pelo menos 10 a 
120 mmHg; Intervalo de medidas: pelo 



 

 

menos de 5 minutos a 2 horas; Deve 
possuir proteção contra pressão 
excessiva para tipo de paciente (adulto, 
pediátrico e neonatal); Acessórios: 1 
unidade de Mangueira uso Adulto, 1 
manguito tamanho adulto 
5. Oximetria: Visualização da curva 
pletismográfica; Indicação numérica dos 
valores de saturação e pulso; Indicação 
numérica e gráfica do índice de perfusão; 
Alarmes visuais e sonoros para os 
parâmetros de SPO2 e FC (limites 
máximos e mínimos) programáveis pelo 
operador; Acessórios: 1 Sensor 
Permanente tipo Clip uso Adulto. Os 
sensores devem ser originais do 
fabricante de cada tecnologia ofertada, 
ou seja, não serão aceitos sensores 
“similares” ou “compatíveis”.  
DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO  
Manual operacional do equipamento em 
português.  
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
- Com entrega técnica. 
 

9 9 2 UND POLTRONA HOSPITALAR 
Poltrona hospitalar, com características 
físicas e especificações a seguir: 
descanso para os pés integrado; 
reclinação: acionamento manual; 
material de confecção armada baixa de 
aço/ferro pintado; 
assento/encosto: estofado courvin; 
capacidade de 120kg. 
 
EXIGÊNCIAS: 

R$ 
595,00 

R$ 
1.190,00 



 

 

-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

10 10 1 UND PRANCHA RÍGIDA EM PLÁSTICO 
Prancha de resgate de polietileno adulto 
projetado para transporte manual de 
vítimas de acidentes.  
Dimensionada para suportar vítimas com 
peso até 200 KG. Rígida, leve e 
confortável. 
Translucida, para o uso em raio x e 
ressonância magnética. 
 Com aberturas especificas para facilitar 
a imobilização da vítima. 
Produzida em polietileno com alta 
resistência a impactos. Contendo no 
mínimo três cintos de imobilização, que 
garante a comodidade e integridade 
física da vítima. 
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

R$ 481,24 R$ 
481,24 

11 11 1 UND SMART TV LED 32 polegadas. R$ 
1.392,96 

R$ 
1.392,96 

12 12 1 UND  VENOSCÓPIO ADULTO. 
 Localizador de veias para uso adulto. 
Utilização de Leds com fácil visualização 
do trajeto e bifurcações do calibre e 
diâmetro, do fluxo e permealidade 
venosa. Com hastes rotativas, 
possibilitando seu uso em qualquer 
superfície do corpo. Baterias 
recarregáveis de 1,2 volts. Inclui base de 
recarga bivolt. Portátil.  

R$  
1.699,08 

R$  
1.699,08 



 

 

 
 
2- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1- A despesa para a execução do objeto licitado correrá por conta das seguinte Dotação 
orçamentária: 0901- SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE; 1006- Aquisição 
equipamentos e veículos de saúde- 449052 -Equipamentos e Material Permanente. 
2.2- Esta despesa está prevista na Lei Municipal nº 1050 de 19 de novembro de 2019, vigente 
para o exercício econômico e financeiro de 2020. 
 

 
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

13 13 1 UND VENOSCÓPIO INFANTIL. 
Localizador de veias para crianças de até 
7 anos de idade. Utilização de Leds com 
fácil visualização do trajeto e bifurcações 
do calibre e diâmetro, do fluxo e 
permealidade venosa.  Hastes rotativas, 
possibilitando seu uso em qualquer 
superfície do corpo. Baterias 
recarregáveis de 1,2 volts. Inclui base de 
recarga bivolt. Portátil.  
 
 
EXIGÊNCIAS: 
-O equipamento deve possuir registro na 
Anvisa, sendo que a documentação 
comprobatória deverá ser apresentada 
pela empresa vencedora. 
-Garantia mínima de 12 (doze) meses a 
partir da entrega. 
 

R$ 
1.760,70 

R$ 
1.760,70 



 

 

3- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
3.1- A entrega do objeto deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após solicitação na 
Secretaria Municipal de Saúde.  
3.2- O Município de Vila Lângaro realizará minucioso exame nos produtos e serviços de 
instalação realizados, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas no 
Edital, Termo de Referência e no Contrato. 
3.3- Não serão aceitos, no momento da entrega, produtos de marca e modelo diferentes 
daquelas constantes na proposta vencedora. 
3.4- Verificada a desconformidade de alguns dos produtos, a licitante vencedora deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital. 
 
4- DO PAGAMENTO 
4.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 
da Nota Fiscal ou Fatura, mediante entrega do objeto em conformidade com o edital. 
4.2- A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do Pregão, número do Contrato e a Descrição do Objeto, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
 
5- DA GARANTIA  
5.1- Deverá ser assegurada a garantia mínima de 12 (doze) meses para os equipamentos.  
 
6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
6.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
6.2- Promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as 
falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas. 
6.3- Atestar a execução do objeto por meio de fiscal designado. 
6.4- Efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato. 
6.5- Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, especificamente no 
contrato. 
 
7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva 
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade. 

7.1.2- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos. 



 

 

7.1.3- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.1.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

7.1.5- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Município, referentes ao objeto, a qualquer tempo, mesmo após o recebimento definitivo, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação. 

7.1.6- Pagar tudo o que lhe compete como empregador, tal como salário, incluindo 
13º, férias, licenças, seguros de acidente de trabalho, assistência e previdência social e todos 
os demais ônus inerentes ou próprios da relação empregatícia, além de todas as suas 
obrigações fiscais e de responsabilidade civil em relação a terceiros, não se admitindo, a 
qualquer título, acréscimos sobre o preço proposto e contratado. 

7.1.7- Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto do Contrato e 
de suas obrigações. 

7.1.8- Caberá à CONTRATADA única e exclusiva responsabilidade pelas consequências 
de qualquer transgressão sua ou dos que agirem em seu nome. 

7.1.9- Responsabilizar-se integralmente pelo comportamento moral e profissional por 
aqueles que executem os serviços em seu nome, cabendo-lhe responder integralmente por 
todos os danos resultantes da ação ou omissão dos mesmos. 

7.1.10- Não realizar subcontratação, seja total ou parcial. 
 
8- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
8.1- A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, após a contratação, solicitar 
inspeções para verificar se a qualidade do objeto atende às exigências das normas e 
especificações técnicas. Para tanto indicará o fiscal de contrato, para acompanhar a entrega e 
elaborar relatórios, conforme Portaria Municipal nº 213/2020. 
8.2- Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Edital, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o Município. 
8.3- 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, 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. 
8.4- A fiscalização do Município, em especial, deverá verificar a qualidade do objeto, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
9- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1- Quem ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, estará sujeito às penalidades previstas abaixo. 

9.1.1- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 



 

 

9.1.2- Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia 
consecutivo de atraso em relação ao prazo de execução, observado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias. 

9.1.3- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA, por 
ação, omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste 
instrumento. 

9.1.4- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos. 

9.1.5- Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco 
anos. 

9.1.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
9.2- Quando da aplicação de multas, a contratante notificará à contratada, que terá o prazo 
de 05 (cinco) dias para recolher à tesouraria da contratante a importância correspondente, 
sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 
9.3- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 

 
Vila Lângaro, 06 de outubro de 2020 

 
 
 
 

CLAUDIOCIR MILANI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

1- HABILITAÇÃO 

1.1- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar, imediatamente, após o 
encerramento da disputa, os documentos originais comprobatórios de habilitação, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, 
mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de 
exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da 
licitação, para a Prefeitura Municipal de Vila Lângaro com sede administrativa na Rua 22 de 
outubro,  sob nº 311, CEP: 99955-000,  aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 

1.2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.2.1- Habilitação Jurídica 

1.2.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual. 
1.2.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 

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

1.2.1.4- Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, juntamente com a 
declaração do anexo VIII, assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa, 
informando a situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte da licitante. 

1.2.1.5- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência. 

1.2.1.6- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

 
1.2.2- Regularidade fiscal e trabalhista: 
 1.2.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso. 
 1.2.2.2- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 



 

 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional.  
 1.2.2.3- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 1.2.2.4- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, (CNDT),  
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, (inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov. 
   1.2.2.5- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual.  
   1.2.2.6- Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da licitante, expedida pelo órgão competente; 
 1.2.2.7- Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, expedida pelo órgão competente. 
 1.2.2.8- Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual 
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  
 1.2.2.9- O licitante detentor do menor preço qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 
de inabilitação. 
  
1.2.3- Qualificação Econômico-Financeira. 
 1.2.3.1- Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo 
Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua 
validade. 
  1.2.3.1.1- Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá 
também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 
instalada a filial. 
  1.2.3.1.2- Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como 
válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão. 
   
1.2.4- Qualificação Técnica   

1.2.4.1- Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 
 
 
1.2.5 - Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

  1.2.1- A empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de 
participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital e a fornecer 



 

 

material de qualidade, sob as penas da Lei, (declaração de responsabilidade) conforme 
modelo do Anexo IX.    

1.2.2- Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou 
municipal, conforme modelo do anexo X.  

1. 2.3- Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob 
as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo XI. 

 1.2.4- Não emprega menor, de acordo com o Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal 
(Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo XII.  

1.2.5- Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público 
ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, conforme 
Anexo XIII.   

 
As declarações já citadas: 
 

  1.2.5.6- Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo VII; 
  1.2.5.7- Declaração informando a situação de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa, conforme 
modelo do Anexo VIII, juntamente com a Certidão simplificada.  
 
1.3- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda 
em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). 
As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
 
1.4- O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso 
da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo 
para atendimento. 
 
1.5- A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação.  
 
1.6- Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do 
CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, 
portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a 
Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão 
ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
 
1.7- Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de 
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há 
menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.  
 



 

 

1.8- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
1.9- A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 



 

 

ANEXO III 

 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 

 BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social:  

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   CNPJ:  

Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  

Representante 
Legal: 

 RG:   

E-mail:   CPF:  

Telefone Celular:  

Whatsapp:  

Resp. Financeiro:  

E-mail 
Financeiro: 

 Telefone:  

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual 
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
 i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
 ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
 iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais  
normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara 
ter pleno conhecimento; 
 iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 
Anexo IV 
 v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 



 

 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo VII do Regulamento do 
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no 
Anexo VII do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da  BLL -  Bolsa de Licitações do 
Brasil. 
 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em 
andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-
se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, 
alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a  BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
 
Local e data:  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IV 

 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  

BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  

 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ/CPF:  

Operadores 

1 Nome:  

 CPF:   Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

2 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp  

3 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

 
 
 
O Licitante reconhece que: 
 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de 

uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio 
de acesso;  

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como 
firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro 
de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de 



 

 

Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave 
Eletrônica.   
 

 
Local e data:  
__________________________________________________________________ 
 
 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ANEXO V 

 
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  

 

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 
dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 
lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de 
Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento 
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e 
sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com 
limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa 
de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao 
crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do 
Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 
 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados 
com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.  

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto 
ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  
BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a 
corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
 
 



 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste 
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
 
Local e data: ________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação 
Pregão Eletrônico nº _____/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo 
Edital e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE:         AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (POSTERIORMENTE READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de, no mínimo, 12 (doze) 
meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 



 

 

Obs: A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa.  

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De, no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 
DECISÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº _______________________________________, sediada na 
_________________________________________________________________, DECLARA, 
sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico nº___/2020 instaurado pelo Município de Vila Lângaro, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

 

________________________, _____ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

 
 



 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP). 

 
 

A empresa ________________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________,DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº___/2020 
instaurado pelo Município de Vila Lângaro, para todos os fins de direito que está sob o regime 
de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006,  que está em conformidade com o art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 4º 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

________________________, _____ de __________________ de 2020. 

 
________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

_________________________ 
CONTADOR DA EMPRESA 

Registro profissional 

 

 

OBS: Esta declaração também deverá ser assinada pelo contador da empresa. 

OBS: Deverá ser apresentada esta declaração juntamente com a Certidão Simplificada 
da Junta Comercial (Certidão de Enquadramento). 

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 
e carimbada com o número do CNPJ. 



 

 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A empresa ______________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________________ e do CPF 
nº  ________________________________,DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade 
de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº___/2020 
instaurada pelo Município de Vila Lângaro, que a empresa tomou conhecimento do Edital e 
de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 
termos do Edital e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

______________________, _____ de __________________ de 2020 

 

 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
 

 



 

 

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº___/2020 
instaurada pelo Município de Vila Lângaro, que não fomos declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

________________________, _____ de __________________ de 2020. 

 

 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 



 

 

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

A empresa _______________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº___/2020 
instaurada pelo Município de Vila Lângaro, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

________________________, _____ de __________________ de 2020. 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

 



 

 

ANEXO XII 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
A empresa _____________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº___/2020 
instaurada pelo Município de Vila Lângaro, 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, conforme art. 7º, XXXIII da 
Constituição Federal. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 
 

________________________, _____ de __________________ de 2020. 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição.  



 

 

 
ANEXO XIII 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO 

 
 
 
 
A empresa ______________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________________ e do CPF nº  
________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº___/2020 
instaurada pelo Município de Vila Lângaro, para os devidos fins de direito, de que não possui 
em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 
 
 
 

________________________, _____ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ 

 
 
 
 



 

 

ANEXO XIV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.386/0001-55, com sede administrativa na Rua 
22 de outubro, sob nº 311, Vila Lângaro, CEP: 99955-000, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Sr. CLAUDIOCIR MILANI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número Clique 
aqui para digitar texto. e RG Clique aqui para digitar texto. residente e domiciliado neste 
Município de Vila Lângaro, Estado do Rio Grande do Sul, denominada CONTRATANTE; e Clique 
aqui para digitar texto. pessoa jurídica de direito privado com sede à Clique aqui para digitar 
texto., no Município de Clique aqui para digitar texto., no Estado do Clique aqui para digitar 
texto., inscrito no Ministério da Fazenda sob o n° Clique aqui para digitar texto., representado 
neste ato, por seu representante e procurador Sr. Clique aqui para digitar texto., Clique aqui 
para digitar texto., residente e domiciliado na Clique aqui para digitar texto., município de 
Clique aqui para digitar texto., Estado do Clique aqui para digitar texto., portador do RG nº  
Clique aqui para digitar texto., e do CPF nº Clique aqui para digitar texto., doravante 
denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do 
Objeto. Assim como, pelas condições do edital de Clique aqui para digitar texto. e nos termos 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações, e ainda pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1- O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, obrigando-se a contratada a 
fornecê-lo conforme condições estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital de Pregão 
Eletrônico nº ____/2020, sua proposta e na tabela a seguir: 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário  Valor Total 

      

      

      

      

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO 
2.1- Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos 
cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, 
especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e 
legislação pertinente à espécie. 
2.2- A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os 
mesmos às normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui 
estabelecidas. 



 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução total do objeto descrito na 
Cláusula Primeira, a importância de Clique aqui para digitar texto. daqui por diante 
denominado "Valor Contratual", que será empenhado à conta da dotação: 0901- SECRETARIA 
E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE; 1006- Aquisição equipamentos e veículos de saúde- 449052 
-Equipamentos e Material Permanente. Número de empenho Clique aqui para digitar texto; 
conforme Lei Municipal nº 1050 de 19 de novembro de 2019 vigente para o exercício 
econômico e financeiro de 2020. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE ENTREGA E PAGAMENTO  
4.1- A entrega do objeto deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após solicitação na 
Secretaria Municipal de Saúde.  
4.2- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após entrega do objeto e 
apresentação da Nota Fiscal. 
4.3- A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do Pregão, número do Contrato e a Descrição do Objeto, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
4.4- Não serão aceitos, no momento da entrega, produtos de marca e modelo diferentes 
daquelas constantes na proposta vencedora. 
4.5- Verificada a desconformidade de alguns dos produtos, a licitante vencedora deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
5.1- O Município de Vila Lângaro realizará minucioso exame nos produtos e serviços de 
instalação realizados, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas no 
Edital e no Contrato. 
5.2- Caso o objeto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante quesito anterior, a 
CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de 
notificação expedida pelo Município, a sua substituição ou refazimento, visando ao 
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste 
Contrato, na Lei Federal 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor. 
5.3- Todo e qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA, implicará em atraso 
proporcional no pagamento, que será feito, neste caso, sem qualquer ônus adicional para o 
Município. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1- A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos, sua 
proposta e neste instrumento contratual, assumindo como exclusivamente seus riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  



 

 

 6.1.1- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital, Termo de Referência e neste instrumento Contratual, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.  
 6.1.2- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
instrumento contratual, o objeto com avarias ou defeitos.  

6.1.3- Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que 
deu origem a este contrato. 

6.1.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).  
 6.1.5- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Município, referentes ao objeto, a qualquer tempo, mesmo após o recebimento definitivo, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação; 
 6.1.6- Pagar tudo o que lhe compete como empregador, tal como salário, incluindo 
13º, férias, licenças, seguros de acidente de trabalho, assistência e previdência social e todos 
os demais ônus inerentes ou próprios da relação empregatícia, além de todas as suas 
obrigações fiscais e de responsabilidade civil em relação a terceiros, não se admitindo, a 
qualquer título, acréscimos sobre o preço proposto e contratado. 

6.1.7- Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto do Contrato e 
de suas obrigações. 

6.1.8- Caberá à CONTRATADA única e exclusiva responsabilidade pelas consequências 
de qualquer transgressão sua ou dos que agirem em seu nome; 

6.1.9- Responsabilizar-se integralmente pelo comportamento moral e profissional por 
aqueles que executem os serviços em seu nome, cabendo-lhe responder integralmente por 
todos os danos resultantes da ação ou omissão dos mesmos. 

6.1.10- Não realizar subcontratação, seja total ou parcial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
7.1 - O MUNICÍPIO obriga-se a: 

7.1.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
7.1.2- Promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento com vistas ao seu 

perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro 
próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas. 

7.1.3- Atestar a execução do objeto por meio de fiscal designado. 
7.1.4- Efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato. 
7.1.5- Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, especificamente 

no contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1- A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, após a contratação, solicitar 
inspeções para verificar se a qualidade do objeto atende às exigências das normas e 
especificações técnicas. Para tanto fica indicado (a) como fiscal de contrato o (a) funcionário 



 

 

Clique aqui para digitar texto., para acompanhar a entrega ou execução e elaborar relatórios, 
conforme Portaria Municipal nº 213/2020. 
8.2 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Edital, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o Município. 
8.3-  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, 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. 
8.4- A fiscalização do Município, em especial, deverá verificar a qualidade do objeto, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

CLÁUSULA NONA - DO CONTRATO 
9.1- O prazo de duração do contrato é até 31 de dezembro de 2020. 
9.2- Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste contrato. 
9.3- Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos aos serviços contratados, deverá esta 
comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a 
contratante tome as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do 
alegado. 
9.4- A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou 
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE. 
9.5- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação 
que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens 
fornecidos à CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GARANTIA  
10.1- Deverá ser assegurada a garantia mínima de 12 (doze) meses para os equipamentos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
11.1- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização 
de qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; 
(b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência 
da CONTRATANTE. 
11.2- A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes 
hipóteses: 

11.2.1- Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;  



 

 

11.2.2- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

11.2.3- Judicial, nos termos da legislação. 
11.3- A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, 
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências 
legais cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - Quem ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal:   

12.1.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

12.1.2 - Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia 
consecutivo de atraso em relação ao prazo de execução, observado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias. 

12.1.3- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA, por 
ação, omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste 
instrumento. 

12.1.4 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos. 

12.1.5- Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco 
anos. 

12.1.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
12.2 - Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA, que terá o 
prazo de 05 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância 
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 
12.3- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
13.1- Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas 
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação 
pertinente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, 
perante o Foro da Comarca de Tapejara, Estado de Rio Grande do Sul, com expressa renúncia 
a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 



 

 

 

  E, por estarem justos e contratados, firmam as partes este instrumento, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por duas 
testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais. 
 
 
 

Vila Lângaro, Clique aqui para digitar texto. de 2020. 
 
_________________________    _________________________ 
Município de Vila Lângaro     Clique aqui para digitar texto. 
CLAUDIOCIR MILANI      Clique aqui para digitar texto. 
Prefeito Municipal      Contratado 
Contratante  
Testemunhas: 

1) Nome: ____________________________________ CPF: _____________________ 
2) Nome: ____________________________________ CPF: _____________________ 

 


