
 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, QUE SE 
ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES 

 
Registro de Preços para a aquisição de diversos 
materiais e equipamentos novos para a Secretaria 

Municipal de Saúde. 
                                                                                           
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições, nos termos 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 986 e 987, de 26 de 
fevereiro de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, no 
que couber, as disposições da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia 25 de novembro de 2022, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro Administrativo 
Municipal Amantino Lucindo Montanari, Av. 25 de Julho, nº 202, centro, reunir-se-ão o Pregoeiro e 
a Equipe de Apoio, designados Portaria nº 1182, de 28 de setembro de 2022  com a finalidade de 
receber propostas financeiras e documentos de habilitação objetivando o Registro de Preços para 
a aquisição de diversos materiais e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, 
considerando  a Portaria SES 649/2021 e 928/2021, processando-se essa licitação na modalidade 
Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item. Os licitantes deverão realizar o 
CREDENCIAMENTO no dia previsto para o recebimento dos envelopes, no horário das 
13h30min às 14 horas. 
 
1 DO OBJETO 
1.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário de diversos 

materiais e equipamentos, para constarem em Registro de Preços, a serem fornecidas quando 
deles a Secretaria de Saúde tiver necessidade, sendo: 

Item Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 
Estimada 

01 

Câmara fria para conservação de medicamentos 
imunobiológicos/termolábeis, 220V. Equipamento vertical com capacidade 
para armazenamento de 340 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado e 
temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos (livre cfc, 
clorofluorcarboneto) câmara interna em aço inoxidável. com no mínimo 5 
prateleiras ou gavetas. porta de acesso vertical, com vedação de borracha e 
fechamento magnético. Porta de vidro anti-embaçante. sistema com degelo 
automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do 
condensado. Painel de comando e controle em LCD, frontal superior, com 
comando eletrônico digital. programável de +2 graus Celsius a +8 graus Celsius, 
mantendo a temperatura interna estabilizada em +4,0ºc, controlada 
automaticamente. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. 
Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia. Chave 
geral de energia liga desliga. Acionamento automático da iluminação interna em 
led, na abertura da porta. Dispositivo para controle da tensão elétrica: acionando 
o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Sistema 
de discagem por telefone automática. tensão 220V. Recomendável sistema de 
rodízios com freio diagonal. Desejável entrada para conexão com computador 
para transferência dos registros e armazenamento. 
Equipamento com registro na ANVISA, manual técnico do usuário em português, 
apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características 
técnicas. Garantia de 1 (um) ano após recebimento do produto. Assistência 
técnica autorizada local ou atendimento, após notificação, em prazo máximo de 
24 horas. Exigir instalação e treinamento da equipe, indicada pela instituição, por 
assistência técnica autorizada, em menor prazo possível, após entrega do 
equipamento. Sistema de emergência (Nobreak): bateria recarregável 

Un 01 



 

 
 

adicionada ao gabinete para permitir autonomia total da câmara de 6 a 72 horas 
(ou mais mediante solicitação do cliente), em caso de falta de energia 
convencional. Ou seja, a câmara permanece em temperatura homogênea 
conforme programado com sistema de alarmes e registro da temperatura 
ativado. Discador telefônico (GSM): Sistema de segurança adicionado na 
câmara para realizar chamadas telefônicas com alerta sonoro para números de 
telefone ou celular registrados, sempre que a temperatura atingir níveis fora do 
especificado, ocorrer falta de energia ou a porta da câmara ficar aberta. 

02 

Caixa térmica com capacidade para 8,5 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água. Possui alça superior para o transporte e tampa 
articulada. Indicada para o transporte de medicamentos termolábeis e vacinas. 
Fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de 
poliuretano. Faixa de temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC. 

Un 02 

03 

Caixa térmica com capacidade para 38 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água mostrando temperatura máxima e mínima. Possui duas 
rodas, alça confortável para o transporte e tampa articulada. Indicada para o 
transporte de medicamentos termolábeis e vacinas. Fabricada em plástico de 
alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, 
facilitando o seu isolamento térmico. Faixa de temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC. 

Un 02 

04 

Caixa térmica com capacidade para 45 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água mostrando temperatura máxima e mínima. Possui duas 
alças laterais para o transporte e tampa articulada. Indicada para o transporte de 
medicamentos termolábeis e vacinas. Fabricada em plástico de alta resistência e 
internamente revestida de poliuretano. 

Faixa de temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC 

Un 01 

05 

Caixa térmica com capacidade para 56 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água mostrando temperatura máxima e mínima. Possui duas 
rodas, alça confortável para o transporte e tampa articulada. Indicada para o 
transporte de medicamentos termolábeis e vacinas. Fabricada em plástico de 
alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, 
facilitando o seu isolamento térmico. Faixa de temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC. 

Un 02 

06 

Gelo rígido reutilizável 400 ML 

Medida aproximada 16,5 cm X 9,5 cm X 2,5 cm 

Composição: gel atóxico em embalagem rígida e resistente que pode ser 
congelado e usado para transporte de medicamentos. 

Un 100 

07 

Gelo rígido reutilizável 550 ML 

Medida aproximada 22 cm X 14 cm X 2 cm 

Composição: gel atóxico em embalagem rígida e resistente que pode ser 
congelado e usado para transporte de medicamentos. 

Un 300 

08 
Termo higrômetro Digital Máximo e Mínimo sem cabo. Faixa de Temperatura -50 

°C a 70 °C. Faixa de umidade: 10% a 99%. Un 10 

09 

Carrinho de carga plataforma com assoalho de chapa e aba frontal fixa, 
capacidade para 300 kg, equipado com 4 rodízios de rodas de ferro revestidas 
de borracha de 4, sendo 2 fixos e 2 giratórias, medindo 70 cm de comprimento x 
50 cm de largura e aba de 90 cm de altura, em aço-carbono, com pintura epóxi. Un 02 

10 

Escada hospitalar com 2 degraus com armação em tubo redondo, reforçada, 

confeccionada totalmente em aço inox. Degraus revestidos com PVC 

antiderrapante, pés com ponteiras de PVC. 
Un 02 

11 
Escada dobrável com 5 degraus, confeccionada em alumínio ou aço, cor prata, 
base em polipropileno de alta resistência. Capacidade de até 120 Kg. Un 02 

12 
Lixeira com tampa e pedal, em aço inox 15 litros com cesto interno removível em 
plástico 

Un 02 

13 Pen drive USB 2.0 capacidade de armazenamento de 64 GB Un 10 

14 Telefone sem fio com ID de chamadas, frequência 1,9Ghz, preto, tela digital de Un 01 



 

 
 

no mínimo 1,5”. Alimentação Bivolt (100–240 V). Capacidade da bateria 600 
mAh. Informar marca, modelo, anexar catálogo do fabricante junto a proposta. 

15 

Estrado plástico modular, com dimensões A: 50 mm L: 500 mm C: 500 mm, com 
encaixe macho e fêmea entre as peças, cor preto. Confeccionado em PP – 
polipropileno ou PEAD – polietileno de alta densidade. Capacidade mínima de 
carga: 8.000 kg/m2. 

Un 200 

16 

Fone de ouvido duplo com microfone (headset) para uso em reuniões e cursos 
on-line. Deve possuir cabo com, no mínimo, 1,7 metros. Conexão USB 2.0 ou 
superior. Possuir haste flexível para ajuste de microfone. Adaptação ergonômica 
à cabeça. Tiara em aço inox. O fone deverá possuir revestimento com almofada. 
Compatível com Microsoft Windows 7, 8, 10 ou superior. Tecnologia de redução 
ou cancelamento de ruídos. Garantia de 1 ano de para defeitos de fabricação. 
Cor preta. 

Un 10 

17 
Saco de papel para medicamentos P - medidas aproximadas: 
Saco fechado: 7 cm (largura) x 14 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 25 cm (largura) X 14 cm (comprimento) 

Un 30.000 

18 
Saco de papel para medicamentos M (meio quilo) - medidas aproximadas: 
Saco fechado: 10 cm (largura) X 19 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 32 cm (largura) X 19 cm (comprimento) 

Un 50.000 

19 
Saco de papel para medicamentos G - medidas aproximadas: 
Saco fechado: 13 cm (largura) X 21 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 40 cm (largura) X 21 cm (comprimento) 

Un 50.000 

20 Sacola plástica Pequena: 30 cm X 40 cm  15.000 

21 Sacola plástica Média: 38 cm X 48 cm Un 10.000 

22 

Estante em aço, com dimensões aproximadas 925 (L) x 420 (P) x 1980 (H) mm. 
Todos os componentes da estante (prateleiras, colunas e reforços) devem ser 
confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa 
#18 e prateleira chapa #24. Constituída de quatro colunas com seção em L, 
espessura de 0,90 mm (#20), abas 30x30 mm perfuradas em passo de 50 mm 
para ajuste de altura das prateleiras. Reforço lateral e traseiro em “X” inclusos e 
instalados, parafusados as colunas em chapas de alta resistência, Seis 
prateleiras removíveis chapa #24), no mínimo um reforço central localizado 
embaixo da bandeja, devem suportar no mínimo 55 kg por bandeja. As 
prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com 
porcas. Com sapatas poliméricas dispostas individualmente na extremidade 
inferior de cada coluna, sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de 
tuneis a Spray, pintura em equipamentos contínuo do tipo corona, tinta pó 
híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com 
camada média mínima de 50 micra. INFORMAR MARCA, MODELO, 
APRESENTAR TAMBÉM: CERTIFICADO ISO 9000 PARA PROCESSO DE 
PINTURA 
Apresentar laudo por profissional habilitado, com ART, que o móvel atende as 
especificações da NR17; 
Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
Norma JIS-Z 2801:2010. 
DEVERÃO SER ENTREGUES E INSTALADAS. 

Un 40 

23 

Cadeira estofada diretor com revestimento em couro sintético azul, com base 
giratória diretor composta por coluna a gás de alta resistência com ajuste 
milimétrico, aranha diretor/presidente fabricada de estrutura metálica com 5 
rodízios de pinos soldados + capa. Plataforma reforçada com mecanismo Relax 
integrado, cadeira produzida em conformidade com a NR17 a ser comprovado 
através de laudo de conformidade juntado a proposta, assento com regulagem 
de altura, espuma injetada de alta densidade espessura mínima 60 mm e braço 
com regulagem de altura. Material resistente e que não propague chamas; 
dimensões do assento: 46x48 cm, encosto: 46x45 cm, garantia mínima de 1 ano 
na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, com assistência no local. 

Un 04 

24 

Cadeira FIXA estofada diretor, sem braços, com revestimento em couro sintético 
azul, estrutura fixa (4 pés), ergonômica com assento e encosto, espessura da 
espuma de assento e encosto 60MM de alta densidade; dimensões mínimas do 
assento: 47x49 cm, encosto:43x48 cm; garantia mínima de 1 ano na Prefeitura 
Municipal de Serafina Corrêa com assistência no local, cadeira produzida em 
conformidade com a NR17 a ser comprovado através de laudo de conformidade 
juntado a proposta 

Un 04 

25 

Fita adesiva dupla face, fixação forte largura de 19 mm, rolo com 20 metros. 
Material transparente união translúcida e permanente entre diversos materiais 
(acrílico, vidro, plástico e metal). Substitui pregos e parafusos. Suporta no 
mínimo 400 g a cada 15 cm. Composição: Liner: filme impresso de polietileno 
verde ou vermelho. Núcleo: Espuma acrílica transparente de alta adesão. 

Un 05 



 

 
 

Adesivo: Acrílico. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. 

26 

Caixa de som 2.1 canais (2 caixas satélites estéreo e 1 caixa 
subwoofer), para computadores. Potência total mínima: 14W RMS (Woofer 8W 
Satélites 3W x2). Impedância dos alto-falantes: 4 Ohm. Conexão P2 OU USB. 
Alimentação 220V ou Bivolt. 

Un 10 

27 

Webcam com resolução de captura de vídeo de 1080p, conexão 
USB, microfone com capacidade de captura o som, compatibilidade com 
vários sistemas com flexibilidade de software (Windows 8/10, Mac OS, 
Linux, Chrome OS, e Android), resolução de gravação Full Hd 
(1080p). Garantia de 12 meses. 

Un 10 

28 

Móveis sob medida, em madeira tipo MDF, conforme descritivo e detalhamento 
em anexo, entregue montado e instalado: 
Material e acabamento: Madeira tipo MDF 18 com revestimento em laminado 
interno e externo na cor cinza cristal. Corrediças: tipo telescópica. 
Puxadores: tipo alça de metal escovado. 
Dobradiças: utilizar dobradiças com sistema exclusivo de amortecimento com 
pistão em gel agregado ao corpo, sendo que os parafusos não ficam aparentes 
devido aos arremates para acabamento. 
Tranca: cada porta de abrir deverá ter um kit de chave para abrir. 
 

Descrição geral: 
Mesa 01: Mesa com 0,75 m de altura, 0,50 m de largura (profundidade) e 1,20 m 
de comprimento. Uma gaveta na parte inferior direita da mesa, com chave. 
 
Mesa 02: Mesa com 0,75 m de altura, 0,50 m de largura (profundidade) e 1,20 m 
de comprimento. Uma gaveta na parte inferior esquerda da mesa, com chave. 
 
Balcão 01: balcão contendo 07 (sete) portas de abrir, com chave, com 2,80 m 
de altura, 0,35 m de largura (profundidade) e 3,10 m de comprimento. 
O balcão deverá ter uma divisória horizontal a 0,80 cm de altura. 
A parte inferior do balcão possui duas prateleiras, com 3 espaços de 0,26 cm 
cada. 
A parte superior do balcão possui 5 prateleiras, com tamanhos descritos nos 
projetos em anexo. 
 

 
Balcão 02: 
Parte inferior: balcão com 03 (três) portas de abrir com chave, com 0,75 m de 
altura, 0,50 m de largura (profundidade) e 1,00 m de comprimento. 
Apresentando uma prateleira com cerca de 0,37 cm de altura, sem divisórias. 
Parte superior: aéreo com 06 (seis) portas de abrir, com 1,20 m de altura, 0,50 m 
de largura (profundidade) e 2,20 m de comprimento. Apresentando 02 (duas) 

prateleiras com cerca de 0,37 cm de altura entre elas, conforme descrito no 
projeto em anexo. 
INFORMAR NA PROPOSTA DE MÓVEIS MDF: MARCA, MODELO, ANEXAR 
DECLARAÇÃO DO FABRICANTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE 
LEGAL RECONHECIDA EM CARTÓRIO QUE: ATENDE TODOS AS 
ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS CONTIDAS NESSE DESCRITIVO PARA 
OS MÓVEIS MDF 18MM. 

Un 01 

1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, livre de fretes e carga e descarga, ou seja, a empresa deverá arcar com todas as 
despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o 
Município, os materiais deverão ser entregues no centro Municipal de Saúde, na Rua Costa e 
Silva, 639, centro. 
1.3 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de 
Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade desse Registro de Preços. 
1.4 A existência de preços registrados não obriga o município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência 
ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 
1.5 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 



 

 
 

2 DO SUPORTE LEGAL 

2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 

3 DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar do certame, interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto 
desta licitação, legalmente autorizados a atuarem e que apresentarem a documentação solicitada 
no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital e seus anexos. 
3.2 Não poderão participar deste Pregão: 
a) cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscais, 
consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo empregatício com o 
Município de Serafina Corrêa-RS; 
b) que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar 
com a Administração Pública; 
c) que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
d) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
e) pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou 
servidores do Município de Serafina Corrêa, RS. 
 
4 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 As empresas licitantes deverão apresentar fora dos envelopes a seguinte documentação 
referente ao credenciamento: 
a) Declaração de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como 
condição indispensável de participação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 
10.520/2002 (Anexo I); 
b) Declaração de enquadramento da empresa, atualizada, para fins de comprovação de que a 
licitante se enquadra na receita de ME, EPP, MEI ou Cooperativa e que poderá se beneficiar da 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, devidamente firmada pelo representante legal da 
empresa ou contador, sob pena de ser desconsiderada tal condição (Anexo II); 
Observação: As cooperativas poderão usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. 34, da Lei 11.488, de 
15 de junho de 2007, desde que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o 
limite estabelecido pela legislação em vigor.  
4.2 As licitantes deverão apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, por meio de seu 
representante legal, ou por meio de procurador regularmente constituído, que, devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 
da representada. 
4.2.1 A identificação será realizada, por meio da apresentação de documento de identidade. 
4.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
4.3.1 Se representada diretamente, por meio do proprietário ou sócio administrador, deverá 
apresentar: 
a) Documento original de identidade e respectiva cópia autenticada para instrução do processo. 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 



 

 
 

competente, quando a atividade assim o exigir. 
4.3.2 Se representada por procurador, deverá apresentar: 
a) Todos os documentos elencados nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” do subitem 4.3.1 conforme 
cada caso, além de: 
b) Instrumento público ou particular de procuração, com a firma do outorgante devidamente 
reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do 
outorgado, além da indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e 
para a prática dos demais atos inerentes ao certame; OU 

c) Termo de credenciamento com a firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório, 
devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do outorgado, além da 
indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e para a prática dos 
demais atos inerentes ao certame, conforme modelo deste Edital (Anexo III). 
Observação: Em ambos os casos supracitados, o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
4.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.          

4.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
4.6 O telefone celular deverá permanecer desligado durante a sessão pública e seu uso só será 
permitido pelo Pregoeiro em situações de negociação de preços. 
 

5 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1 Os envelopes da PROPOSTA FINANCEIRA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos e protocolados pela Equipe de Apoio, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo 
deste Edital, em envelopes distintos, lacrados, não transparentes e identificados conforme 
sugestão abaixo: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (Nome Completo da 
Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
5.3 Todos os documentos exigidos neste Edital, deverão ser apresentados por qualquer processo 
de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou por servidor da Prefeitura Municipal de 
Serafina Corrêa-RS, à vista dos originais, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, 
emitidos via internet, os quais terão sua validação, condicionada à consulta pela Equipe de Apoio 
aos meios eletrônicos. 
 

6 DA PROPOSTA FINANCEIRA 
6.1 A proposta financeira deverá ser apresentada, dentro do ENVELOPE Nº 01, conforme modelo 
do Edital (Anexo IV), em papel timbrado da empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas contendo a descrição do objeto ofertado, marca, preço 
unitário e total. Suas folhas devem estar rubricadas e a última carimbada e assinada pelo seu 
representante legal. 
Observação1: Caso tenha sido solicitado na descrição do item documentos, como 
laudos/prospectos/folders/catálogo e afins, deverão ser anexados junto a proposta. 
Observação 2: Com relação aos itens 17 a 21, deverá ser constado na proposta três casas 
decimais após a virgula, sendo que caso no momento da abertura da proposta não tenha sido 
colocado a terceira casa, será considerado como 0. 
 6.1.1 A Proposta deve ser elaborada de forma clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
deste instrumento, sem conter alternativas de percentuais de desconto ou de qualquer outra 
condição que induza o julgamento ter mais de um resultado.  



 

 
 

6.2 Na proposta financeira apresentada por cooperativa de trabalho, deverá constar 
separadamente os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município. 
6.3 A Proposta deve ser elaborada de forma clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento ter mais de um resultado. 
6.4 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento. 
 

7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
7.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos art. nº 43 e nº 44, 
incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e é do tipo menor preço por item, na forma prevista no 
inciso I, § 1º, do artigo nº 45 da Lei nº 8.666/93. 
7.2 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), superior àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 
vencedor. 
7.3 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
7.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o 
sorteio em sessão. 
7.5 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
a proclamação do vencedor.  
7.6 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  
7.7 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de 
classificação decrescente dos preços. Dada a palavra ao licitante, este disporá de 1 min (um 
minuto) para apresentar nova proposta. 
7.8 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado. 
7.9 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
Município, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
7.10 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades previstas neste Edital.  
7.11 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
7.12 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre as propostas escritas 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
7.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os  
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
7.14 somente será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta mais vantajosa e de 
acordo com as especificações deste Edital, respeitado os critérios de aceitabilidade dos preços. 
7.15 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.  
7.16 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 



 

 
 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos.  
7.17 A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Licitações, conforme previsto neste Edital. 
7.18 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes ou 
posteriormente em caso de não haver previsão de nova data na ocasião. 
 
8 DA HABILITAÇÃO 

8.1 As empresas cadastradas junto ao Município deverão apresentar dentro do ENVELOPE Nº 
02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública do 
Pregão. 
8.1.1 Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por esta Prefeitura em até 03 (três) dias 
úteis que antecedam o certame, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
registro cadastral esteja no prazo de validade. 
Observação: Caso algum dos documentos fiscais ou certidões obrigatórias exigidas para 
cadastro estejam com o prazo de validade expirado, a licitante deverá anexar os atualizados, 
autenticado(s), como complemento ao certificado apresentado no dia do certame. 
 

8.2 As empresas não cadastradas junto ao Município, deverão apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da 
Sessão Pública do Pregão: 
 

8.2.1 DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
a) Registro comercial no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
IMPORTANTE: Se os documentos referidos no subitem 8.2.1 foram apresentados na fase de 
credenciamento, será dispensada sua apresentação na fase de habilitação. 
 
8.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.  
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal 
apresentando o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral 
vigentes; ou outro documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do 
ramo de atividade da licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 



 

 
 

f)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
8.2.3 DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada por representante(s) legal(is) da empresa (Anexo V); 
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa de 
Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com 
a Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93 (Anexo VI); 
c) Declaração de Regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS 
(Anexo VII), com prova de regularidade emitida conforme segue: 

 Acessar o link www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

 Clicar no filtro CPF/CNPJ;  

 Digitar o CNPJ da empresa e clicar em adicionar e consultar.  

 Imprimir a tabela de dados e anexar junto a declaração de Regularidade 
d) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, no 
Município de Serafina Corrêa-RS (Anexo VIII). 
 
8.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de natureza falimentar, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade quando constar expressamente a 
data de validade na certidão, ou com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias contados da 
data de abertura da licitação. 
 
8.3 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempresário individual, bem como a 
cooperativa que atender ao item 4.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista, previstos nos itens 8.2.2 deste Edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação fiscal que comprove a sua regularidade em 
5 (cinco) dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.  

8.3.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
8.4 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante 
o transcurso do respectivo prazo. 

8.5 Ocorrendo a situação prevista no item 8.3, a sessão do Pregão será suspensa, podendo o 
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
8.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na inabilitação do licitante e 
a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital. 

8.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

8.8 O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, 
após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
9 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
9.1 Não serão aceitas ofertas finais de valores que se encontrem acima do valor de referência 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis


 

 
 

fixado pelo município para este processo licitatório. 
9.2 Serão desclassificadas:  
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos, forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos deste Edital;  
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente superestimados ou inexequíveis. 

 
10 DA ADJUDICAÇÃO 
10.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  
10.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 
10.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará o vencedor 
e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 
 
11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
11.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública 
do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
11.3 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser direcionadas ao Pregoeiro e apresentadas 
por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-
RS. Não serão aceitos se remetidos via correio eletrônico, salvo se encaminhados com 
assinatura eletrônica. 
11.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 

12 DOS PRAZOS 
12.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o(s) vencedor(es) para 
assinar(em) a Ata do Registro de Preços, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 
12.2 O prazo estabelecido pela Administração para a assinatura da Ata é de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da convocação, sendo que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, se solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
Importante: para a assinatura da Ata do Registro de Preços, os representantes legais das 
empresas deverão comparecer no Departamento de Licitações, em horário comercial, pois a 
mesma não será enviada via e-mail ou correio. 
12.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata do Registro de Preços, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata do 
Registro de Preços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor total dos itens adjudicados e mais a suspensão temporária da participação em 



 

 
 

licitação e impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos. 
 

13 DAS PENALIDADES 
13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor estimado da contratação;  
b) manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor estimado da contratação; 
d) executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
e) executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
f) inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
g) inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de 
Empenho; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
13.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
13.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato. 
13.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 
13.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
13.5 No caso de aplicação de multa, a Contratada/Detentora dos Preços, será notificada, por 
escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, 
para recolher a importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação 
de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
13.6 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
13.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
13.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
13.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão, demonstrarem não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração, ou fizerem declaração falsa ou 
cometerem fraude fiscal. 
 
14 DA ENTREGA DO OBJETO 
14.1 Os licitantes terão o prazo de até 15 (quinze) dias, contados da comunicação expedida pelo 



 

 
 

Município através do Pedido de Empenho para entregar os materiais e equipamentos, sem custos 
adicionais, livre de frete, carga e descarga, em local indicado pela municipalidade.  
14.2 Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá 
promover as correções/substituições necessárias no prazo máximo de 3 (três) dias, sem ônus 
para o Município. 
14.3 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência da Ata de Registro, solicitar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação. 
 
15 DO PAGAMENTO 
15.1 O pagamento dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias posteriores à entrega e conferência dos 
itens solicitados pelo Município, mediante a apresentação da Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo 
Fiscal da Ata e Secretário Municipal da Pasta requisitante, em depósito na conta bancária indicada 
na proposta financeira, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 
8666/1993. 
15.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório (Pregão Presencial nº 060/2022 – Registro de Preços nº 049/2022). 
15.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
15.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
15.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
16 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
16.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

17 DA FISCALIZAÇÃO 
17.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização da Ata do Registro de Preços e a 
observação das especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria 
Municipal requisitante do objeto. 
17.2 A fiscalização sobre todos os termos do Registro de Preços a ser exercida pelas Secretarias, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe 
implicará corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto. 
17.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser 
prontamente atendidas pela empresa Adjudicatária, sem qualquer ônus para a Administração. 
 
18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
18.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.303.0043.2673.0000 – Ações e serviços da Assistência de Farmácia 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
10.303.0043.2673.0000 – Ações e serviços de Assistência Farmacêutica 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  



 

 
 

19.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão na Ata do Registro de Preços, 
a ser assinada pela licitante vencedora do certame. 
19.2 Homologado e Adjudicado o resultado classificatório, os preços serão registrados no 
Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, à celebração das 
contratações decorrentes, mediante a solicitação formal da Ata do Registro de Preços durante o 
período da sua vigência e nas condições deste Edital. 
19.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir o objeto referente ao 
registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie.  
19.4 Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e 
ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
19.5 Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração 
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e, que o primeiro classificado não possua capacidade 
de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do 
Edital e o Preço Registrado. 
19.6 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitação. 
19.7 É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta. Assim, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, 
especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das 
empresas em disputa, o responsável pela condução do certame poderá promover diligências para 
aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de 
decisão da Administração, com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (TCU, Acórdão 3418/2014 – 
Plenário). 
19.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
contratado/beneficiário do preço registrado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
19.9 A contratada será obrigada a manter, durante toda a execução da vigência do Registro de 
Preços, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
19.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente subsequente aos ora fixados, salvo 
quando ocorrer de outro certame já estar marcado para o mesmo dia, situação em que será 
retificada a data e publicada nos meios pertinentes. 
19.11 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº 8.666/93, sobre o valor 
inicial registrado. 
19.12 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
19.13 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la, por 
ilegalidade, em despacho fundamentado. 
19.14 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
19.15 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos, cláusulas e condições do Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram. 
19.16 Impugnações ao Edital caso interpostas por licitante, deverão ser apresentadas por escrito, 



 

 
 

junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS, até o 
segundo dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer 
cidadão, deverão ser apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação. Não 
serão aceitas se remetidas via correio eletrônico, salvo se encaminhadas com assinatura 
eletrônica. 
19.17 Fazem parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de Habilitação; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa; 
c) Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
f) Anexo VI – Declaração de Regularidade no CEIS; 
g) Anexo VII – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa; 
h) Anexo VIII – Minuta da Ata do Registro de Preços. 
i) Anexo IX – Termo de Referência 

19.18 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.19 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e Ata do Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 
19.20 O Edital relativo ao objeto desta licitação, bem como os demais atos oriundos dessa 
licitação, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a 
Prefeitura Municipal ou por meio do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. 
19.21 Demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser solicitadas pelo 
endereço eletrônico licita@serafinacorrea.rs.gov.br ou ainda no Departamento de Licitações, sito 
na Rua 25 de Julho, nº 202, Bairro Centro, Serafina Corrêa-RS, no horário das 10 horas às 
11h30min e das 13h30min às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 
                 Serafina Corrêa, RS, 09 de novembro de 2022. 
 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

Este documento foi examinado e aprovado pela 
Assessoria Jurídica do Município. 
Em: ___/____/______ 
 

______________________ 
OAB/RS 
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 (Em papel timbrado) 

 

ANEXO I 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 000/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
  

 A empresa ____________ (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, que 

o envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências editalícias que comprovam a 

regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa. 

  

 Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
  

 

   ________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto ao Credenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO II 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 

 

  (Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as 

penas da lei, que: 

 a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno porte 

ou MEI); 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X, da mesma Lei.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

              ________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal ou Contador 

Carimbo 

 

 

 

OBS.: esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto ao Credenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO III 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº 

__________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Serafina Corrêa, na modalidade de Pregão Presencial nº _________, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar 

os demais atos inerentes ao certame. 

 Na qualidade de representante legal da empresa __________________, outorga-se ao(à) 

acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 

Recurso.  

    

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

Obs.: A assinatura do representante legal da empresa deverá ser reconhecida em cartório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(Em papel timbrado) 

ANEXO IV 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

À  

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 

Proponente:  

a) Razão Social: _____________________________________________________________ 

b) Endereço: ________________________________________________________________ 

c) Telefone: __________________________E-mail: _________________________________ 

d) CNPJ: ___________________________________________________________________  

e) Conta Bancária nº: _____________ Agência nº: ___________ Banco: ________________ 

 Vimos por meio deste, apresentar proposta financeira, dados do proponente e demais 

informações, para constarem em REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição dos materiais 

descritos abaixo: 

Item Descrição Marca 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 
Estimada 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 

Câmara fria para conservação de medicamentos 
imunobiológicos/termolábeis, 220V. Equipamento 
vertical com capacidade para armazenamento de 340 
litros. Refrigeração com circulação de ar forçado e 
temperatura uniformemente distribuída em todos os 
compartimentos (livre cfc, clorofluorcarboneto) câmara 
interna em aço inoxidável. com no mínimo 5 prateleiras 
ou gavetas. porta de acesso vertical, com vedação de 
borracha e fechamento magnético. Porta de vidro anti-
embaçante. sistema com degelo automático sem 
interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do 
condensado. Painel de comando e controle em LCD, 
frontal superior, com comando eletrônico digital. 
programável de +2 graus Celsius a +8 graus Celsius, 
mantendo a temperatura interna estabilizada em +4,0ºc, 
controlada automaticamente. Sistema de alarme sonoro 
de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de 
alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia. Chave 
geral de energia liga desliga. Acionamento automático da 
iluminação interna em led, na abertura da porta. 
Dispositivo para controle da tensão elétrica: acionando o 
sistema de emergência caso ocorra instabilidade da 
energia elétrica. Sistema de discagem por telefone 
automática. tensão 220V. Recomendável sistema de 
rodízios com freio diagonal. Desejável entrada para 
conexão com computador para transferência dos 
registros e armazenamento. 
Equipamento com registro na ANVISA, manual técnico do 
usuário em português, apresentar folder ilustrativo do 
produto para comprovação das características técnicas. 
Garantia de 1 (um) ano após recebimento do produto. 
Assistência técnica autorizada local ou atendimento, após 
notificação, em prazo máximo de 24 horas. Exigir 
instalação e treinamento da equipe, indicada pela 
instituição, por assistência técnica autorizada, em menor 
prazo possível, após entrega do equipamento. Sistema 
de emergência (Nobreak): bateria recarregável 
adicionada ao gabinete para permitir autonomia total da 
câmara de 6 a 72 horas (ou mais mediante solicitação do 
cliente), em caso de falta de energia convencional. Ou 
seja, a câmara permanece em temperatura homogênea 
conforme programado com sistema de alarmes e registro 
da temperatura ativado. Discador telefônico (GSM): 

 

Un 01 

  



 

 
 

Sistema de segurança adicionado na câmara para 
realizar chamadas telefônicas com alerta sonoro para 
números de telefone ou celular registrados, sempre que a 
temperatura atingir níveis fora do especificado, ocorrer 
falta de energia ou a porta da câmara ficar aberta. 

02 

Caixa térmica com capacidade para 8,5 litros, contendo 
termômetro digital externo a prova d'água. Possui alça 
superior para o transporte e tampa articulada. Indicada 
para o transporte de medicamentos termolábeis e 
vacinas. Fabricada em plástico de alta resistência e 
internamente revestida de poliuretano. Faixa de 
temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC. 

 

Un 02 

  

03 

Caixa térmica com capacidade para 38 litros, contendo 
termômetro digital externo a prova d'água mostrando 
temperatura máxima e mínima. Possui duas rodas, alça 
confortável para o transporte e tampa articulada. Indicada 
para o transporte de medicamentos termolábeis e 
vacinas. Fabricada em plástico de alta resistência e 
internamente revestida de poliuretano, inclusive na 
tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Faixa de 
temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC. 

 

Un 02 

  

04 

Caixa térmica com capacidade para 45 litros, contendo 
termômetro digital externo a prova d'água mostrando 
temperatura máxima e mínima. Possui duas alças laterais 
para o transporte e tampa articulada. Indicada para o 
transporte de medicamentos termolábeis e vacinas. 
Fabricada em plástico de alta resistência e internamente 
revestida de poliuretano. 

Faixa de temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC 

 

Un 01 

  

05 

Caixa térmica com capacidade para 56 litros, contendo 
termômetro digital externo a prova d'água mostrando 
temperatura máxima e mínima. Possui duas rodas, alça 
confortável para o transporte e tampa articulada. Indicada 
para o transporte de medicamentos termolábeis e 
vacinas. Fabricada em plástico de alta resistência e 
internamente revestida de poliuretano, inclusive na 
tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Faixa de 
temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC. 

 

Un 02 

  

06 

Gelo rígido reutilizável 400 ML 

Medida aproximada 16,5 cm X 9,5 cm X 2,5 cm 

Composição: gel atóxico em embalagem rígida e 
resistente que pode ser congelado e usado para 
transporte de medicamentos. 

 

Un 100 

  

07 

Gelo rígido reutilizável 550 ML 

Medida aproximada 22 cm X 14 cm X 2 cm 

Composição: gel atóxico em embalagem rígida e 
resistente que pode ser congelado e usado para 
transporte de medicamentos. 

 

Un 300 

  

08 

Termo higrômetro Digital Máximo e Mínimo sem cabo. 

Faixa de Temperatura -50 °C a 70 °C. Faixa de umidade: 

10% a 99%. 

 

Un 10 

  

09 

Carrinho de carga plataforma com assoalho de chapa e 
aba frontal fixa, capacidade para 300 kg, equipado com 4 
rodízios de rodas de ferro revestidas de borracha de 4, 
sendo 2 fixos e 2 giratórias, medindo 70 cm de 
comprimento x 50 cm de largura e aba de 90 cm de 
altura, em aço-carbono, com pintura epóxi. 

 

Un 02 

  

10 Escada hospitalar com 2 degraus com armação em tubo  Un 02   



 

 
 

redondo, reforçada, confeccionada totalmente em aço 

inox. Degraus revestidos com PVC antiderrapante, pés 

com ponteiras de PVC. 

11 
Escada dobrável com 5 degraus, confeccionada em 
alumínio ou aço, cor prata, base em polipropileno de alta 
resistência. Capacidade de até 120 Kg. 

 
Un 02 

  

12 
Lixeira com tampa e pedal, em aço inox 15 litros com 
cesto interno removível em plástico 

 Un 02   

13 
Pen drive USB 2.0 capacidade de armazenamento de 64 
GB 

 Un 10   

14 

Telefone sem fio com ID de chamadas, frequência 
1,9Ghz, preto, tela digital de no mínimo 1,5”. Alimentação 
Bivolt (100–240 V). Capacidade da bateria 600 mAh. 
Informar marca, modelo, anexar catálogo do fabricante 
junto a proposta. 

 

Un 01 

  

15 

Estrado plástico modular, com dimensões A: 50 mm L: 
500 mm C: 500 mm, com encaixe macho e fêmea entre 
as peças, cor preto. Confeccionado em PP – 
polipropileno ou PEAD – polietileno de alta densidade. 
Capacidade mínima de carga: 8.000 kg/m2. 

 

Un 200 

  

16 

Fone de ouvido duplo com microfone (headset) para uso 
em reuniões e cursos on-line. Deve possuir cabo com, no 
mínimo, 1,7 metros. Conexão USB 2.0 ou superior. 
Possuir haste flexível para ajuste de microfone. 
Adaptação ergonômica à cabeça. Tiara em aço inox. O 
fone deverá possuir revestimento com almofada. 
Compatível com Microsoft Windows 7, 8, 10 ou superior. 
Tecnologia de redução ou cancelamento de ruídos. 
Garantia de 1 ano de para defeitos de fabricação. Cor 
preta. 

 

Un 10 

  

17 

Saco de papel para medicamentos P - medidas 
aproximadas: 
Saco fechado: 7 cm (largura) x 14 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 25 cm (largura) X 14 cm 
(comprimento) 

 

Un 30.000 

  

18 

Saco de papel para medicamentos M (meio quilo) - 
medidas aproximadas: 
Saco fechado: 10 cm (largura) X 19 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 32 cm (largura) X 19 cm 
(comprimento) 

 

Un 50.000 

  

19 

Saco de papel para medicamentos G - medidas 
aproximadas: 
Saco fechado: 13 cm (largura) X 21 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 40 cm (largura) X 21 cm 
(comprimento) 

 

Un 50.000 

  

20 Sacola plástica Pequena: 30 cm X 40 cm  Un 15.000   

21 Sacola plástica Média: 38 cm X 48 cm  Un 10.000   

22 

Estante em aço, com dimensões aproximadas 925 (L) x 
420 (P) x 1980 (H) mm. Todos os componentes da 
estante (prateleiras, colunas e reforços) devem ser 
confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, 
sendo colunas em chapa #18 e prateleira chapa #24. 
Constituída de quatro colunas com seção em L, 
espessura de 0,90 mm (#20), abas 30x30 mm perfuradas 
em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. 
Reforço lateral e traseiro em “X” inclusos e instalados, 
parafusados as colunas em chapas de alta resistência, 
Seis prateleiras removíveis chapa #24), no mínimo um 
reforço central localizado embaixo da bandeja, devem 
suportar no mínimo 55 kg por bandeja. As prateleiras 
serão unidas às colunas através de 08 parafusos 
sextavados com porcas. Com sapatas poliméricas 
dispostas individualmente na extremidade inferior de 
cada coluna, sistema de tratamento anti-ferruginoso por 
meio de tuneis a Spray, pintura em equipamentos 
contínuo do tipo corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) 
na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com 

 

Un 40 

  



 

 
 

camada média mínima de 50 micra. INFORMAR MARCA, 
MODELO, APRESENTAR TAMBÉM: CERTIFICADO ISO 
9000 PARA PROCESSO DE PINTURA 
Apresentar laudo por profissional habilitado, com ART, 
que o móvel atende as especificações da NR17; 
Laudo emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010. 
DEVERÃO SER ENTREGUES E INSTALADAS. 

23 

Cadeira estofada diretor com revestimento em couro 
sintético azul, com base giratória diretor composta por 
coluna a gás de alta resistência com ajuste milimétrico, 
aranha diretor/presidente fabricada de estrutura metálica 
com 5 rodízios de pinos soldados + capa. Plataforma 
reforçada com mecanismo Relax integrado, cadeira 
produzida em conformidade com a NR17 a ser 
comprovado através de laudo de conformidade juntado a 
proposta, assento com regulagem de altura, espuma 
injetada de alta densidade espessura mínima 60 mm e 
braço com regulagem de altura. Material resistente e que 
não propague chamas; dimensões do assento: 46x48 cm, 
encosto: 46x45 cm, garantia mínima de 1 ano na 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, com assistência 
no local. 

 

Un 04 

  

24 

Cadeira FIXA estofada diretor, sem braços, com 
revestimento em couro sintético azul, estrutura fixa (4 
pés), ergonômica com assento e encosto, espessura da 
espuma de assento e encosto 60MM de alta densidade; 
dimensões mínimas do assento: 47x49 cm, 
encosto:43x48 cm; garantia mínima de 1 ano na 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa com assistência 
no local, cadeira produzida em conformidade com a 
NR17 a ser comprovado através de laudo de 
conformidade juntado a proposta 

 

Un 04 

  

25 

Fita adesiva dupla face, fixação forte largura de 19 mm, 
rolo com 20 metros. Material transparente união 
translúcida e permanente entre diversos materiais 
(acrílico, vidro, plástico e metal). Substitui pregos e 
parafusos. Suporta no mínimo 400 g a cada 15 cm. 
Composição: Liner: filme impresso de polietileno verde ou 
vermelho. Núcleo: Espuma acrílica transparente de alta 
adesão. Adesivo: Acrílico. Validade mínima de 1 ano a 
partir da data de entrega. 

 

Un 05 

  

26 

Caixa de som 2.1 canais (2 caixas satélites estéreo e 1 
caixa 
subwoofer), para computadores. Potência total mínima: 
14W RMS (Woofer 8W Satélites 3W x2). Impedância dos 
alto-falantes: 4 Ohm. Conexão P2 OU USB. Alimentação 
220V ou Bivolt. 

 

Un 10 

  

27 

Webcam com resolução de captura de vídeo de 1080p, 
conexão 
USB, microfone com capacidade de captura o som, 
compatibilidade com 
vários sistemas com flexibilidade de software (Windows 
8/10, Mac OS, 
Linux, Chrome OS, e Android), resolução de gravação 
Full Hd 
(1080p). Garantia de 12 meses. 

 

Un 10 

  



 

 
 

28 

Móveis sob medida, em madeira tipo MDF, conforme 
descritivo e detalhamento em anexo, entregue montado e 
instalado: 
Material e acabamento: Madeira tipo MDF 18 com 
revestimento em laminado interno e externo na cor cinza 
cristal. Corrediças: tipo telescópica. 
Puxadores: tipo alça de metal escovado. 
Dobradiças: utilizar dobradiças com sistema exclusivo de 
amortecimento com pistão em gel agregado ao corpo, 
sendo que os parafusos não ficam aparentes devido aos 
arremates para acabamento. 
Tranca: cada porta de abrir deverá ter um kit de chave 
para abrir. 
 

Descrição geral: 
Mesa 01: Mesa com 0,75 m de altura, 0,50 m de largura 
(profundidade) e 1,20 m de comprimento. Uma gaveta na 
parte inferior direita da mesa, com chave. 
 

Mesa 02: Mesa com 0,75 m de altura, 0,50 m de largura 
(profundidade) e 1,20 m de comprimento. Uma gaveta na 
parte inferior esquerda da mesa, com chave. 
 

Balcão 01: balcão contendo 07 (sete) portas de abrir, 
com chave, com 2,80 m de altura, 0,35 m de largura 
(profundidade) e 3,10 m de comprimento. 
O balcão deverá ter uma divisória horizontal a 0,80 cm de 
altura. 
A parte inferior do balcão possui duas prateleiras, com 3 
espaços de 0,26 cm cada. 
A parte superior do balcão possui 5 prateleiras, com 
tamanhos descritos nos projetos em anexo. 
 
 

Balcão 02: 
Parte inferior: balcão com 03 (três) portas de abrir com 
chave, com 0,75 m de altura, 0,50 m de largura 
(profundidade) e 1,00 m de comprimento. Apresentando 
uma prateleira com cerca de 0,37 cm de altura, sem 
divisórias. 
Parte superior: aéreo com 06 (seis) portas de abrir, com 
1,20 m de altura, 0,50 m de largura (profundidade) e 2,20 
m de comprimento. Apresentando 02 (duas) prateleiras 
com cerca de 0,37 cm de altura entre elas, conforme 
descrito no projeto em anexo. 
INFORMAR NA PROPOSTA DE MÓVEIS MDF: 
MARCA, MODELO, ANEXAR DECLARAÇÃO DO 
FABRICANTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE 
LEGAL RECONHECIDA EM CARTÓRIO QUE: ATENDE 
TODOS AS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS 
CONTIDAS NESSE DESCRITIVO PARA OS MÓVEIS 
MDF 18MM. 

 

Un 01 

  

Declaramos que, para fins de elaboração da presente proposta, estamos cientes de todo o teor do 

presente Edital e anexos. Declaramos, ainda: 
1 – Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 
2 – Que assumimos inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto licitado de acordo 

com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos; 

______________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 



 

 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO V 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 
 

 

 

 

 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
  

  A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 

_____ por seu representante legal, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  

  Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

CNPJ: _____________________________ 

 

Razão Social: _______________________ 

 
       

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO VI 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

  A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ____ (endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob n° ____________, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de contratar 

com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

   Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
  

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO VII 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

 

 

DECLARAÇÃO  

 
 

  

 

  A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA estar 

regular no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de acordo com 

consulta realizada no Portal de Transparência do Governo Federal em ___/___/____, conforme 

prova anexa.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 
Observação: Junto a esta declaração deverá constar prova da consulta realizada. Somente serão consideradas 

regulares e habilitadas as empresas cujo registro de consulta constar como “quantidades de registro 
encontrados 0”. A data da consulta não deve ser superior a  

30 (trinta) dias da data de abertura do certame.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO VIII 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

 
     

 

 

  A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA para 

os devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa no 

Município de Serafina Corrêa. 

 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IX 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 

A 
Objeto: Registro de Preços diversos materiais e equipamentos a serem adquiridos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, quando deles necessitar 

B 
Justificativa: Melhorar a estruturação da Farmácia de Medicamentos Especiais bem como um 
melhor desenvolvimento das atividades e atendimento aos usuários neste local . 

C Prazo de entrega: Parcelado. 

D Adjudicação do Objeto: Registro de Preços - Menor preço por Item. 

E Do valor referencial: Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário por item. 

ITEM DESCRIÇÃO  
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

REFERENCIAL  

01 

Câmara fria para conservação de medicamentos 
imunobiológicos/termolábeis, 220V. Equipamento vertical com capacidade 
para armazenamento de 340 litros. Refrigeração com circulação de ar 

forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os 
compartimentos (livre cfc, clorofluorcarboneto) câmara interna em aço 
inoxidável. com no mínimo 5 prateleiras ou gavetas. porta de acesso vertical, 
com vedação de borracha e fechamento magnético. Porta de vidro anti-
embaçante. sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de 
temperatura, com evaporação do condensado. Painel de comando e controle 
em LCD, frontal superior, com comando eletrônico digital. programável de +2 
graus Celsius a +8 graus Celsius, mantendo a temperatura interna 
estabilizada em +4,0ºc, controlada automaticamente. Sistema de alarme 
sonoro de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de alarme 
sonoro. Alarme sonoro de falta de energia. Chave geral de energia liga 
desliga. Acionamento automático da iluminação interna em led, na abertura 
da porta. Dispositivo para controle da tensão elétrica: acionando o sistema de 
emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Sistema de 
discagem por telefone automática. tensão 220V. Recomendável sistema de 
rodízios com freio diagonal. Desejável entrada para conexão com 
computador para transferência dos registros e armazenamento. 
Equipamento com registro na ANVISA, manual técnico do usuário em 
português, apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das 
características técnicas. Garantia de 1 (um) ano após recebimento do 
produto. Assistência técnica autorizada local ou atendimento, após 
notificação, em prazo máximo de 24 horas. Exigir instalação e treinamento da 
equipe, indicada pela instituição, por assistência técnica autorizada, em 
menor prazo possível, após entrega do equipamento. Sistema de emergência 
(Nobreak): bateria recarregável adicionada ao gabinete para permitir 
autonomia total da câmara de 6 a 72 horas (ou mais mediante solicitação do 
cliente), em caso de falta de energia convencional. Ou seja, a câmara 
permanece em temperatura homogênea conforme programado com sistema 
de alarmes e registro da temperatura ativado. Discador telefônico (GSM): 
Sistema de segurança adicionado na câmara para realizar chamadas 
telefônicas com alerta sonoro para números de telefone ou celular 
registrados, sempre que a temperatura atingir níveis fora do especificado, 
ocorrer falta de energia ou a porta da câmara ficar aberta. 

Un 01 
 

R$ 16.350,00 

02 

Caixa térmica com capacidade para 8,5 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água. Possui alça superior para o transporte e tampa 
articulada. Indicada para o transporte de medicamentos termolábeis e 
vacinas. Fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida 
de poliuretano. Faixa de temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC. 

Un 02 R$ 357,75 

03 

Caixa térmica com capacidade para 38 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água mostrando temperatura máxima e mínima. Possui 
duas rodas, alça confortável para o transporte e tampa articulada. Indicada 
para o transporte de medicamentos termolábeis e vacinas. Fabricada em 
plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive 

Un 02 R$ 570,16 



 

 
 

na tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Faixa de temperatura: - 50 ºC 
a + 70 ºC. 

04 

Caixa térmica com capacidade para 45 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água mostrando temperatura máxima e mínima. Possui 
duas alças laterais para o transporte e tampa articulada. Indicada para o 
transporte de medicamentos termolábeis e vacinas. Fabricada em plástico de 
alta resistência e internamente revestida de poliuretano. 

Faixa de temperatura: - 50 ºC a + 70 ºC 

Un 01 R$ 730,83 

05 

Caixa térmica com capacidade para 56 litros, contendo termômetro digital 
externo a prova d'água mostrando temperatura máxima e mínima. Possui 
duas rodas, alça confortável para o transporte e tampa articulada. Indicada 
para o transporte de medicamentos termolábeis e vacinas. Fabricada em 
plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive 
na tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Faixa de temperatura: - 50 ºC 
a + 70 ºC. 

Un 02 R$ 1.085,13 

06 

Gelo rígido reutilizável 400 ML 

Medida aproximada 16,5 cm X 9,5 cm X 2,5 cm 

Composição: gel atóxico em embalagem rígida e resistente que pode ser 
congelado e usado para transporte de medicamentos. 

Un 100 R$ 4,60 

07 

Gelo rígido reutilizável 550 ML 

Medida aproximada 22 cm X 14 cm X 2 cm 

Composição: gel atóxico em embalagem rígida e resistente que pode ser 
congelado e usado para transporte de medicamentos. 

Un 300 R$ 7,46 

08 
Termo higrômetro Digital Máximo e Mínimo sem cabo. Faixa de Temperatura -

50 °C a 70 °C. Faixa de umidade: 10% a 99%. Un 10 R$ 124,65 

09 

Carrinho de carga plataforma com assoalho de chapa e aba frontal fixa, 
capacidade para 300 kg, equipado com 4 rodízios de rodas de ferro 
revestidas de borracha de 4, sendo 2 fixos e 2 giratórias, medindo 70 cm de 
comprimento x 50 cm de largura e aba de 90 cm de altura, em aço-carbono, 
com pintura epóxi. 

Un 02 R$ 1.786,54 

10 

Escada hospitalar com 2 degraus com armação em tubo redondo, reforçada, 

confeccionada totalmente em aço inox. Degraus revestidos com PVC 

antiderrapante, pés com ponteiras de PVC. 
Un 02 R$ 500,90 

11 
Escada dobrável com 5 degraus, confeccionada em alumínio ou aço, cor 
prata, base em polipropileno de alta resistência. Capacidade de até 120 Kg. 

Un 02 R$ 294,64 

12 
Lixeira com tampa e pedal, em aço inox 15 litros com cesto interno removível 
em plástico 

Un 02 R$ 259,93 

13 
Pen drive USB 2.0 capacidade de armazenamento de 64 GB 

Un 10 R$ 67,33 

14 

Telefone sem fio com ID de chamadas, frequência 1,9Ghz, preto, tela digital 
de no mínimo 1,5”. Alimentação Bivolt (100–240 V). Capacidade da bateria 
600 mAh. Informar marca, modelo, anexar catálogo do fabricante junto a 
proposta. 

Un 01 R$ 202,60 

15 

Estrado plástico modular, com dimensões A: 50 mm L: 500 mm C: 500 mm, 
com encaixe macho e fêmea entre as peças, cor preto. Confeccionado em 
PP – polipropileno ou PEAD – polietileno de alta densidade. Capacidade 
mínima de carga: 8.000 kg/m2. 

Un 200 R$ 44,21 

16 
Fone de ouvido duplo com microfone (headset) para uso em reuniões e 
cursos on-line. Deve possuir cabo com, no mínimo, 1,7 metros. Conexão 
USB 2.0 ou superior. Possuir haste flexível para ajuste de microfone. 

Un 10 R$ 140,40 



 

 
 

Adaptação ergonômica à cabeça. Tiara em aço inox. O fone deverá possuir 
revestimento com almofada. Compatível com Microsoft Windows 7, 8, 10 ou 
superior. Tecnologia de redução ou cancelamento de ruídos. Garantia de 1 
ano de para defeitos de fabricação. Cor preta. 

17 
Saco de papel para medicamentos P - medidas aproximadas: 
Saco fechado: 7 cm (largura) x 14 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 25 cm (largura) X 14 cm (comprimento) 

Un 30.000 R$ 0,085 

18 
Saco de papel para medicamentos M (meio quilo) - medidas aproximadas: 
Saco fechado: 10 cm (largura) X 19 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 32 cm (largura) X 19 cm (comprimento) 

Un 50.000 R$ 0,095 

19 
Saco de papel para medicamentos G - medidas aproximadas: 
Saco fechado: 13 cm (largura) X 21 cm (comprimento) 
Saco lateral expandida: 40 cm (largura) X 21 cm (comprimento) 

Un 50.000 R$ 0,118 

20 
Sacola plástica Pequena: 30 cm X 40 cm 

un 15.000 R$ 0,092 

21 Sacola plástica Média: 38 cm X 48 cm Un 10.000 R$ 0,113 

22 

Estante em aço, com dimensões aproximadas 925 (L) x 420 (P) x 1980 (H) 
mm. Todos os componentes da estante (prateleiras, colunas e reforços) 
devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo 
colunas em chapa #18 e prateleira chapa #24. Constituída de quatro colunas 
com seção em L, espessura de 0,90 mm (#20), abas 30x30 mm perfuradas 
em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. Reforço lateral e 
traseiro em “X” inclusos e instalados, parafusados as colunas em chapas de 
alta resistência, Seis prateleiras removíveis chapa #24), no mínimo um 
reforço central localizado embaixo da bandeja, devem suportar no mínimo 55 
kg por bandeja. As prateleiras serão unidas às colunas através de 08 
parafusos sextavados com porcas. Com sapatas poliméricas dispostas 
individualmente na extremidade inferior de cada coluna, sistema de 
tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, pintura em 
equipamentos contínuo do tipo corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) na 
cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 
micra. INFORMAR MARCA, MODELO, APRESENTAR TAMBÉM: 
CERTIFICADO ISO 9000 PARA PROCESSO DE PINTURA 
Apresentar laudo por profissional habilitado, com ART, que o móvel atende 
as especificações da NR17; 
Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme Norma JIS-Z 2801:2010. 
DEVERÃO SER ENTREGUES E INSTALADAS. 

Un 40 R$ 1.147,98 

23 

Cadeira estofada diretor com revestimento em couro sintético azul, com base 
giratória diretor composta por coluna a gás de alta resistência com ajuste 
milimétrico, aranha diretor/presidente fabricada de estrutura metálica com 5 
rodízios de pinos soldados + capa. Plataforma reforçada com mecanismo 
Relax integrado, cadeira produzida em conformidade com a NR17 a ser 
comprovado através de laudo de conformidade juntado a proposta, assento 
com regulagem de altura, espuma injetada de alta densidade espessura 
mínima 60 mm e braço com regulagem de altura. Material resistente e que 
não propague chamas; dimensões do assento: 46x48 cm, encosto: 46x45 
cm, garantia mínima de 1 ano na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, 
com assistência no local. 

Un 04 R$ 901,79 

24 

Cadeira FIXA estofada diretor, sem braços, com revestimento em couro 
sintético azul, estrutura fixa (4 pés), ergonômica com assento e encosto, 
espessura da espuma de assento e encosto 60MM de alta densidade; 
dimensões mínimas do assento: 47x49 cm, encosto:43x48 cm; garantia 
mínima de 1 ano na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa com assistência 
no local, cadeira produzida em conformidade com a NR17 a ser comprovado 
através de laudo de conformidade juntado a proposta 

Un 04 R$ 835,94 

25 

Fita adesiva dupla face, fixação forte largura de 19 mm, rolo com 20 metros. 
Material transparente união translúcida e permanente entre diversos 
materiais (acrílico, vidro, plástico e metal). Substitui pregos e parafusos. 
Suporta no mínimo 400 g a cada 15 cm. Composição: Liner: filme impresso 

Un 05 R$ 93,93 



 

 
 

de polietileno verde ou vermelho. Núcleo: Espuma acrílica transparente de 
alta adesão. Adesivo: Acrílico. Validade mínima de 1 ano a partir da data de 
entrega. 

26 

Caixa de som 2.1 canais (2 caixas satélites estéreo e 1 caixa 
subwoofer), para computadores. Potência total mínima: 14W RMS (Woofer 
8W Satélites 3W x2). Impedância dos alto-falantes: 4 Ohm. Conexão P2 OU 
USB. Alimentação 220V ou Bivolt. 

Un 10 R$ 280,80 

27 

Webcam com resolução de captura de vídeo de 1080p, conexão 
USB, microfone com capacidade de captura o som, compatibilidade com 
vários sistemas com flexibilidade de software (Windows 8/10, Mac OS, 
Linux, Chrome OS, e Android), resolução de gravação Full Hd 
(1080p). Garantia de 12 meses. 

Un 10 R$ 270,93 

     

28 

Móveis sob medida, em madeira tipo MDF, conforme descritivo e 
detalhamento em anexo, entregue montado e instalado: 
Material e acabamento: Madeira tipo MDF 18 com revestimento em laminado 
interno e externo na cor cinza cristal. Corrediças: tipo telescópica. 
Puxadores: tipo alça de metal escovado. 
Dobradiças: utilizar dobradiças com sistema exclusivo de amortecimento com 
pistão em gel agregado ao corpo, sendo que os parafusos não ficam 
aparentes devido aos arremates para acabamento. 
Tranca: cada porta de abrir deverá ter um kit de chave para abrir. 
 

Descrição geral: 
Mesa 01: Mesa com 0,75 m de altura, 0,50 m de largura (profundidade) e 

1,20 m de comprimento. Uma gaveta na parte inferior direita da mesa, com 
chave. 
 

Mesa 02: Mesa com 0,75 m de altura, 0,50 m de largura (profundidade) e 

1,20 m de comprimento. Uma gaveta na parte inferior esquerda da mesa, 
com chave. 
 

Balcão 01: balcão contendo 07 (sete) portas de abrir, com chave, com 2,80 

m de altura, 0,35 m de largura (profundidade) e 3,10 m de comprimento. 
O balcão deverá ter uma divisória horizontal a 0,80 cm de altura. 
A parte inferior do balcão possui duas prateleiras, com 3 espaços de 0,26 cm 
cada. 
A parte superior do balcão possui 5 prateleiras, com tamanhos descritos nos 
projetos em anexo. 
 

 

Balcão 02: 

Parte inferior: balcão com 03 (três) portas de abrir com chave, com 0,75 m de 
altura, 0,50 m de largura (profundidade) e 1,00 m de comprimento. 
Apresentando uma prateleira com cerca de 0,37 cm de altura, sem divisórias. 
Parte superior: aéreo com 06 (seis) portas de abrir, com 1,20 m de altura, 
0,50 m de largura (profundidade) e 2,20 m de comprimento. Apresentando 02 
(duas) prateleiras com cerca de 0,37 cm de altura entre elas, conforme 
descrito no projeto em anexo. 
INFORMAR NA PROPOSTA DE MÓVEIS MDF: MARCA, MODELO, 
ANEXAR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE ASSINADO PELO 
REPRESENTANTE LEGAL RECONHECIDA EM CARTÓRIO QUE: 
ATENDE TODOS AS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS CONTIDAS 
NESSE DESCRITIVO PARA OS MÓVEIS MDF 18MM. 

Un 01 R$ 13.659,38 

F 
Do pagamento: Em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo do objeto, mediante 
emissão da Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações. 

G 
Da Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das 
dotações orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, já citadas no Edital. 



 

 
 

H 
Da entrega: Após a requisição por parte do Município, a empresa vencedora terá o prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias para a entrega dos itens solicitados. 

I Local da entrega: Indicado pela municipalidade, no Pedido de Empenho. 

J Unidade Fiscalizadora: Secretaria requisitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 335/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 
 

MINUTA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

Aos ___ dias do mês de ____ do ano de dois mil e vinte e dois, no Centro Administrativo Municipal 
Amantino Lucindo Montanari, localizado na Av. 25 de Julho, nº 202, o Município de Serafina 
Corrêa, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Valdir Bianchet e as empresas detentoras _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, 
estabelecida _____, neste ato representada pelo Senhor ____ inscrito no CPF nº _____;  com 
amparo no Decreto Municipal nº 986 e 987, de 26 de fevereiro de 2021, consoante as disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como da Lei nº 10.520/02 e, em face 
da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 060/2022, Registro de 
Preços nº 049/2022, homologado em ____, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para eventual 
aquisição de equipamentos e materiais novos, a serem utilizados quando deles o Município 
necessitar, considerando a Portaria SES 649/2021 e 928/2021, consoante as seguintes cláusulas 
e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de 
equipamentos e materiais novos, a serem utilizados quando deles o Município necessitar, 
conforme classificação final em anexo. 
1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, livre de fretes e carga e descarga, ou seja, a empresa deverá arcar com todas as 
despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o 
Município, os materiais deverão ser entregues nos locais indicados no pedido de empenho. 
1.3 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de 
Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade desse Registro de Preços. 
1.4 A existência de preços registrados não obriga o município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência 
ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 
1.5 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  
2.1 Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata 
do Registro de Preços, o fornecimento dos itens na quantidade que for preciso, mediante a 
expedição de Pedido de Empenho. 
2.2 Os licitantes terão o prazo de até 15 (quinze) dias, contados da comunicação expedida pelo 
Município através do Pedido de Empenho para entregar os materiais, sem custos adicionais, livre 
de frete, carga e descarga, em local indicado pela municipalidade. 
2.3 O Pedido de Empenho será enviado via e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 
recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua e-mail, o pedido deverá ser 
retirado no Departamento de Compras, situado na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, Serafina 
Corrêa, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação. 
2.3.1 O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada do Pedido de Empenho poderá 
ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária 
durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município. 
2.3.2 A não confirmação do recebimento ou a não retirada do Pedido de Empenho no prazo 
previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às 
contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de 
multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de 



 

 
 

outras penalidades cabíveis, conforme item previsto no Edital. 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
3.1 O pagamento dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias posteriores à entrega dos itens adquiridos, 
mediante emissão da Nota Fiscal vistada e aprovada pelo secretário da pasta e fiscal da Ata do 
Registro de Preço, e observadas as condições previstas no art.5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
3.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório (Pregão Presencial nº 060/2022 – Registro de Preços nº 049/2022). 
3.3 Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas 
com referência ao objeto licitado, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá 
além do pagamento do preço constante no objeto desta Ata do Registro de Preço. 
3.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspenso, 
até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
3.5 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
3.6 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
3.7 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
3.8 Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente 
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos 
pedidos. 
3.9 O pagamento dar-se-á por meio de depósito na conta indicada pela empresa adjudicatária, ou 
mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa 
adjudicatária efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
3.10 O pagamento para a Detentora dos Preços será realizado no Banco ____ Agência nº ___, 
Conta nº ____. 
3.11 Os valores registrados não sofrerão nenhum tipo de alteração, correção ou reajuste durante a 
vigência da presente Ata do Registro de Preços. 
3.12 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução 
dos preços registrados garantidos a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade 
com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o 
novo preço fixado será válido a partir da publicação. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES  
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Detentora dos Preços: 
4.1.1 Manter durante a execução da Ata do Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.2 Cumprir todas as obrigações assumidas por meio do Edital e Ata do Registro de Preços no 
que se refere a execução do objeto. 
4.1.3 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da 
presente Ata do Registro de Preços. 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Contratante: 
4.2.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Adjudicatária. 
4.2.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
4.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora dos Preços sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata. 
4.2.4 Notificar a Detentora dos Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 



 

 
 

e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
4.2.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização na execução do objeto, alertando o detentor do 
Registro de Preços das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime a responsabilidade da Detentora dos preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 
5.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as Detentoras dos Preços, conforme a infração, estarão 
sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação; 
b) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
c) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
d) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
e) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
5.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras. 
5.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Detentora dos Preços, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
5.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Detentora dos Preços, podendo  
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 
5.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
5.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada formalmente da 
referida sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para 
recolher a importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação de 
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
5.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora dos Preços, quando for o caso.  
5.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
5.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
5.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
I – Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro 



 

 
 

de preços; 
b) o fornecedor não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha retirado o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de Contrato decorrente do Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro 
de Preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados; 
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
6.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
6.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se 
cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
6.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data 
da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à 
administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 O Município exercerá, quando da execução contratual, a fiscalização e a observação das 
especificações constantes nesta Ata do Registro de Preços por meio de fiscais designados pela 
Secretaria Municipal requisitante. 
7.2 A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata a ser exercida pelo Município, ocorrerá 
para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta. 
7.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que trata 
a presente Ata, o Secretário ______ ou quem vier a substituí-lo como gestor da Ata, o servidor 
___, matrícula nº ___, como fiscal titular e o servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal suplente.  
 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
8.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

CLÁUSULA NONA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.303.0043.2673.0000 – Ações e serviços da Assistência de Farmácia 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
10.303.0043.2673.0000 – Ações e serviços de Assistência Farmacêutica 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
10.1 A detentora da Ata do Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura toda e qualquer 
alteração nos dados cadastrais. 
10.2 As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou 
de perfeito cumprimento da Ata.  



 

 
 

10.3 A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Pedido de Empenho, nos 
casos de compra com execução imediata e integral do objeto adquirido, dos quais não resultem 
obrigações futuras, nos termos do § 4° do artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações, autorizadas, 
caso a caso, pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, após manifestação favorável da 
Secretaria Municipal de Fazenda. 
10.4 Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a sua execução, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
10.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os itens referentes ao 
Registro de Preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. Fica 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema 
de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
10.6 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da 
cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações. 
10.7 Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que 
razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração observado às condições do Edital e 
o Preço Registrado. 
10.8 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
10.9 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
10.10 Ao firmar esta Ata, os detentores dos preços declaram, sob penas da lei, que não incorrem 
em qualquer impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
10.10.1 Que não incorre em inadimplência tributária que a impeça de contratar com a 
Administração Pública, conforme a Lei; 
10.10.2 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
Serafina Corrêa/RS; 
10.10.3 Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de 
contratar ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 
10.10.4 Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
10.10.5 Que cumpre rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
10.11 A detentora dos preços reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
10.12 Integram a presente Ata todas as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993. 
10.13 A presente Ata está vinculada ao Edital de Licitação nº 000/2022, que passa a integrá-la 
para todos os efeitos. 
10.14 A detentora dos preços se obriga a observar, durante a execução do Registro de Preços, 
toda a legislação que rege o objeto desta licitação. 
10.15 Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata do 
Registro de Preços. 
 



 

 
 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 
igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão 
por bom, firme e valioso. 

Serafina Corrêa, ___ de _____ de 2022. 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 

_______________ 
 

CONTRATADA 
 
 

Testemunhas: 1) _______________________          2) ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


