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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 
Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
A FUNDAÇÃO UNIRG, torna público que se acha aberta nesta instituição licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO - por item, Processo 
Administrativo nº. 2015.02.005521, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 

1- DO OBJETO  
 

1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de peças anatômicas para reestruturação 

dos laboratórios de saúde do Centro Universitário UnirG, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência que constitui o Anexo I a este Edital. 
 
1.2 - Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 
INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, 
inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Somente poderão participar deste Pregão Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(ME e EPP) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que satisfaça às 
exigências deste edital e esteja devidamente cadastrada no portal da Confederação Nacional 

dos Municípios. Site: www.cidadecompras.com.br. 
 
2.2- Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando 
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal e Fundação UNIRG ou declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
2.3 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e 
subsequente encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos neste edital, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

2.4 – As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para fins de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, na forma do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

Horário e Local para abertura da Licitação  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n°001/2016 
PROCESSO n° 2015.02.005521 

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 29 de fevereiro de 2016 às 9h (horário de Brasília) 

LOCAL: Aplicativo no web-site  www.cidadecompras.com.br 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 72.172,91 (setenta e dois mil cento e setenta e reais e 
noventa e um centavos). 
 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
Observação: Não havendo expediente na Fundação UNIRG ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data definida, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário. 

http://www.cidadecompras.com.br/
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 2.4.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014). 
 

2.4.2- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 2.4.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei   
8.666, de 21.06.1993, sendo facultado a Fundação UnirG convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a 
licitação (artigo 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 e artigo 4º, § 4º do Decreto n. 

6.204, de 5.9.2007). 

 
3 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO CIDADE COMPRAS 

 

3.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 
de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a 

Confederação Nacional dos Municípios pelo web-site: www.cidadecompras.com.br  

 

3.2 - As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de 
Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

3.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Fundação 
UNIRG e ao Portal da CNM – Confederação Nacional dos Municípios a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O 
credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de 
seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
3.4 – O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa desta Fundação e do sítio 
www.cidadecompras.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação. 

 
4 - DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

4.1 - Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico: 
 

4.1.1 - Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão 
enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, 
sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios. 
 

4.1.2 – As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão na forma 
Eletrônica, automaticamente estarão prestando declaração dando ciência que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto no artigo 4º, VII, da 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 
 

4.1.3 - O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de 
editais, observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, 
manifestará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, 
até a data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.cidadecompras.com.br/
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4.1.4 - A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
 

4.1.5 - Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
4.1.6 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo 

PREÇO UNITÁRIO, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos itens 

especificados no Termo de Referência deste edital, em moeda nacional, com apenas duas 
casas decimais após a vírgula, sendo consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, 
caso a proposta seja apresentada com três ou mais. 

 
4.1.7 - Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores 

incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os 

praticados na data da abertura da proposta. 
 

4.1.7.1 - Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o 
ICMS, taxas, impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha 
ônus para a Fundação UNIRG. 

 

4.1.8 - O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-a e 
enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o 
encaminhamento desta. Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a 
alteração ou encaminhamento de nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá 
desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

 
4.2 - Da abertura e do julgamento das propostas de preços: 

 
4.2.1 - Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de 
preços, passando a pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
 
4.2.2 - A pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO – 

POR ITEM. 

 
4.2.3 - O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. Em caso de omissão do 
licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido. 
 

4.2.4 - Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os 
termos deste edital, que se oponha o qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha 

preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços simbólicos ou irrisórios, ou 

com valor zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos demais licitantes. 
Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das 

dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos discriminados 
neste edital, bem como a condição do certame: MENOR PREÇO. Quanto às cotações sem 

prazo de entrega, o mesmo não deve ser superior a 15 (quinze) dias corridos. 

 

4.3 - Da sessão de disputa e da formulação de lances: 
4.3.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com 
as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 
 
4.3.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento 
e respectivo horário de registro e valor. 
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4.3.3 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

 

4.3.4 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance anteriormente 
registrado no sistema. 
 

4.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

4.3.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada 
a identificação do detentor do lance. 
 

4.3.7 - A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso 
de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes. O tempo de 
iminência é o tempo oferecido ao fornecedor para que ele se prepare para a etapa do tempo 
aleatório que irá iniciar ao final do tempo de iminência. 
 

4.3.8 - Após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o 
recebimento de lances. 
 
4.3.9 - Encerrada a etapa competitiva a pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 
que possa ser obtido um menor valor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 
4.3.10 - A pregoeira anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão da pregoeira sobre a aceitação do lance de menor valor. Caso não haja lances, o 
licitante vencedor será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial. 
 

4.3.11 - No caso de haver desconexão da pregoeira com o sistema eletrônico, no decorrer da 
etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 
recebimento dos lances, retomando a pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 

4.3.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

4.3.13 - Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou 
inabilitada, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na 
ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 

5– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 - Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura do certame, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Ato Convocatório. 

 

5.2 – O pedido de Impugnação deverá ser realizado exclusivamente na forma eletrônica, 
conforme determina a Lei, através do site provedor do sistema.  
 

5.3 – Caberá a pregoeira, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até vinte e quatro horas, conforme a Lei. 

 

5.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 
pregoeira, até três dias úteis anteriores á data fixada par abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet. 
 

6 - DOS RECURSOS 
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6.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de (03) três dias corridos para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

6.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
6.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor. 
 
6.4 - O prazo para decisão de recurso é de 05 (cinco) dias úteis, após o qual a autoridade 
competente fará a adjudicação ao licitante vencedor. 

 
6.5 - A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a 
sessão pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

 
6.5.1. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais 
licitantes, serão realizados através do sistema eletrônico no site www.cidadecompras.com.br. 

 

6.6 - O recurso não terá efeito suspensivo. 
 

6.7 - Julgado o recurso, a decisão será publicada no www.cidadecompras.com.br, ou ainda, a 
requerimento de cópia da decisão diretamente a pregoeira. 
 

7 - DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

DETALHADA DO DETENTOR DA MELHOR OFERTA 
 

7.1 - Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, da sessão pública virtual, o 
detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação exigida para habilitação, bem 
como o DETALHAMENTO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS, atualizada em conformidade 

com o lance eventualmente ofertado, para a Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação Unirg, localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi-TO, de 
segunda-feira à sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h. 
 

7.2 - O prazo para o encaminhamento do original e/ou cópia autenticada da documentação 
exigida para habilitação, bem como do detalhamento da proposta de preços, será de até 04 

(quatro) dias, contados da data da sessão pública virtual com tolerância de 01 (um) dia por 
motivos fortuitos, sob pena de inabilitação. 
 

7.2.1 – Para dar celeridade ao certame, os detentores das melhores propostas deverão, 
primeiramente, realizar o encaminhamento da proposta escrita e documentos de habilitação 

pelo fac-símile (63) 3612-7505 ou digitalizada para o e-mail cpl@unirg.edu.br, os quais devem 
ser encaminhados no prazo máximo de 3h (três horas), contadas a partir do 

encerramento da etapa de lances, sob pena de desclassificação. 
 
7.3 - O Detalhamento da Proposta de Preços deverá ser apresentado datilografado ou 

digitado, contendo a razão ou denominação social, o número do CNPJ, o endereço com 

CEP e os números de veículos de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail) da 
empresa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões não ressalvados, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 

empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração), e conter expressamente 
as informações exigidas no respectivo anexo. 

 

7.4 - A habilitação do licitante será aferida por intermédio dos seguintes documentos: 
 

7.4.1 - Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os 
seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
mailto:cpl@unirg.edu.br
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b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da 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. 

 
7.4.2 - Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão 
apresentar: 

a)- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da empresa; 

b)- BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social, exigível e apresentado 
na forma da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, registrado na 
Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, que comprove a situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

c)- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço 
Patrimonial levantado, conforme o caso. 

 

7.4.3 - Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão 
apresentar os seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto deste certame; 

c) Certidão Conjunta Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

d) Certidão Negativa de Débitos, com Efeito Negativo, da Prefeitura 
Municipal onde esta instalada o estabelecimento da proponente.  

e) Certidão Negativa de Débito, com efeito de negativa quanto aos tributos 
estadual, relativamente à sede ou domicílio do proponente; 

f) Certificado de regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 

g) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e 
às de Terceiros, com efeito de negativa expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 
(Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011). 
 
7.4.3.1 A certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos distritais 
substitui os documentos dos itens 7.4.3 “e”. 
 
7.4.4 Para comprovação da qualificação técnica, os licitantes deverão apresentar: 

a) apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, 

obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do PREGÃO, expedido por 
entidade pública ou privado, usuária do bem em questão. O atestado deverá conter os 
dados do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função exercida, 
telefone, RG e CPF. (Anexo V) 
 

7.4.5 Outras comprovações: 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que não possui em seu quadro de funcionários menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal. (Modelo no Anexo III); 
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b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com 
a Administração (Modelo no Anexo VI).  

 

7.5 - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser 
apresentados em original, cópia autenticada ou cópia não autenticada acompanhada dos 
respectivos originais, para autenticação pela Pregoeira ou por publicação em órgão da 

imprensa oficial, não se aceitando documentos em forma de ‘FAX’ e nem a apresentação de 
protocolo em substituição a documento solicitado.  
 

7.5.1 - Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes 
quanto aos documentos mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas, 
também não sendo aceito solicitação de substituição dos documentos exigidos. 

 

7.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo; 
 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz); 
 

c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 
 

7.7 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) 
dias da data prevista para a abertura dos envelopes, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão competente expedidor ou por outra norma legal. 
 

7.8 - A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos 
subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante.  
 

7.9 - Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as 
penalidades legais cabíveis. 

 
7.10 - A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 
integral concordância com as cláusulas deste edital. 

 
8- DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA  

 

8.1- Os materiais e equipamentos oriundos da licitação serão entregues à Fundação Unirg em 
observância a quantia constante no Anexo I, em atendimento às requisições escritas e 
expedidas pelo Departamento de Compras, e ser entregues no Almoxarifado Central da 
Fundação UNIRG no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, 
Gurupi/TO, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
 

8.2- Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo máximo de  até 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da requisição expedida pelo Departamento de Compras. As 
requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fax-símile e correio 
eletrônico. 

 

8.3 Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação e validade. 

 
8.4 No caso de produtos com garantia prevalecerá a garantia do fabricante, independente das 
informações da proposta comercial. 
 

8.5 Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 
produtos contratados. 
 

8.6 O prazo de garantia é de no mínimo 12(doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo. 
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9- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

9.2 Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – INMETRO, ANVISA, 
etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

9.5-  O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da entrega dos materiais, no local e endereço indicados, acompanhado de 
Termo de Recebimento, que deverá ser conferido e assinado pelo fiscal e/ou responsável 
designado pela Fundação UNIRG. 
       
9.6- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

9.7- O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 

 

10 – CONTRATO 
 

10.1 Após homologado o resultado deste Pregão, a Fundação UNIRG convocará a licitante 
vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, e a recusa injustificada de 
assinar o contrato caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste instrumento. 
 

10.2 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, será analisada, se apresentada antes do decurso do 
prazo previsto em 10.1 e devidamente fundamentada. 
 
10.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) , Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a 
tributos federais e dívida ativa da União) e a Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 

10.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.  
 

10.5 A contratação terá vigência iniciada na data de assinatura do instrumento contratual e 
término em 31/12/2016. 
 

10.6 A Contratada deverá durante a execução contratual manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação.  
 

10.7 A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a 
terceiros, sob pena de rescisão. 
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10.8 Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à 
empresa que participar da Licitação. Em nenhum caso a Fundação UNIRG negociará com 
entidades representadas pelas licitantes. 

 

10.9 Independentes de transcrição consideram-se como parte integrante do Contrato este 
Edital seus anexos e a proposta de preço apresentada pelo licitante vencedor.  
 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
11.1 A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação Orçamentária nº 

0004.0401.12.364.1241.2106 (Manutenção das Atividades da Reitoria) e elementos de 
Despesa nº 3.3.90.30-0500.00.000 (Material de Consumo) nº 4.4.90.52-0500.00.000 
(Equipamento e Material Permanente). 
  
11.2 O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 03 (três) parcelas, sendo que  a 
primeira parcela será paga em 10 dias após a confirmação  de entrada do material no 
Almoxarifado Central da Fundação UNIRG e as demais com 30 e 60 dias após a primeira 
parcela. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal que será 
conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade 
fiscal da empresa contratada. 
 

11.3 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

 
12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

12.1 Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante 
vencedora que descumprir as condições deste Edital, bem como as contratuais, ficará sujeita 
às seguintes penalidades: 

 
I- Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 
II- Pela inexecução total ou parcial das condições deste EDITAL, a Administração poderá, 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a- Advertência; 
b- Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração; 
c- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 

 
12.2 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 
fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso 
a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa. 
 
12.3 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 

12.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 
Administrativo com ampla defesa. 
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12.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis. 
 

13- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão 
início e término em dia de expediente na Fundação UNIRG, e serão sempre considerados em 
dias corridos, salvo se outra forma for prevista. 

 
13.2 Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer 
atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados 
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja 
expediente na Fundação UNIRG. 

 

13.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 

13.4 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
entregar os produtos adjudicados, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
13.5 A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente 
licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
 

13.6- A nulidade do processo licitatório induzirá a dos atos decorrentes. 
 

13.7 É facultado à pregoeira, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

13.8 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação. A 
pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar 
necessário. 
 
13.9 A pregoeira poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no 
assunto objeto desta licitação. 
 

13.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
13.11 O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico 

www.cidadecompras.com.br. 

 
13.12 Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, a pregoeira, a qualquer tempo, 
antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à 
licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações 
necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da 
abertura das propostas. 

 

13.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 

13.14 A pregoeira e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de 
dúvidas ou informações complementares na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, quadra 
20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, 

ou pelo telefone/fax (63) 3612-7505, e ainda pelo e-mail cpl@unirg.edu.br. A pregoeira não se 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
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responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em virtude 
de problemas no servidor ou navegador, tanto da Fundação UNIRG quanto do emissor. 
 

13.15 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes 
como foro a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 

13.16 São partes integrantes do presente Edital: 

 Anexo I: Termo de Referência; 

 Anexo II: Minuta do Contrato; 

 Anexo III: Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do art. 7º C.F; 

 Anexo IV: Modelo de Proposta de Preço; 

 Anexo V: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 Anexo VI: Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar. 
 

 
Gurupi-TO, 22 de dezembro de 2015. 

 

 
 

Cristyane de Oliveira Carvalho 

Pregoeira da Fundação UNIRG 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2016 
 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 
01 – DEMANDANTE      
Fundação UNIRG      
Unidade: Pró - Reitoria de Graduação e Extensão      
Responsável Geral: Marcos Gontijo da Silva     
Telefone: (63) 3612-7686      
E-mail: pgrad@unirg.edu.br 
      

02 – OBJETO         
2.1 O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de peças anatômicas para 

reestruturação dos laboratórios de saúde do Centro Universitário UnirG, conforme 
quantitativo estimado e descrição constante no item 04 deste termo.    
      

03 – JUSTIFICATIVA            
3.1 – A aquisição das peças abaixo relacionados, visa a reestruturação dos laboratórios dos 
cursos da área de saúde do Centro Universitário UnirG. As informações foram obtidas e 
consolidadas por meio do planejamento dos cursos e órgãos de apoio. 
      

04 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 

1 

ARTICULAÇÃO DO OMBRO COM MANGA DE 

ROTADORES, 5 PEÇAS 
Este modelo representa: 
-A musculatura da manga de rotores; 
-A metade superior do osso do braço, a clavícula e a 
escápula; 
Músculos removíveis: 
-Músculo subescapular; 
-Músculo supraespinhal; 
-Músculo infraespinhal; 
-Músculo redondo menor; 
Retirando-se cada músculo, podem ser executados todos os 
movimentos da articulação do ombro: 
-Abdução; 
-Adução; 
-Rotação interna; 
-Rotação externa; 
-Levantamento do braço; 
-Levantamento invertido do braço; 
-Levantamento do braço na horizontal e a execução de 
movimentos circulares; 
-Acompanha sobre pé de apoio; 

2 UN 

2 

BRAÇO COM MÚSCULOS DESTACÁVEIS, 6 PARTES 
-Músculos superficiais e profundos; 
-5 músculos removíveis; 
-Riqueza de detalhes; 
-Partes numeradas; 
-Disponível em base removível; 
-Trabalhado manualmente; 
-Pintado a mão; 
Apresenta: 
-Tendões; 
-Vasos sanguíneos; 
-Nervos; 
-Componentes dos ossos; 
-Componentes do braço; 
-Componentes do ombro esquerdo; 

1 UN 

3 CÉREBRO 8 PARTES, COM ARTÉRIAS 5 UN 

mailto:pgrad@unirg.edu.br
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-Montado sobre a base da cabeça,  
-Modelo de cérebro com corte mediano onde mostra as 
artérias cerebrais. A artéria basilar é removível: 
- Lobo frontal com parietal 
- Lobo occipital com temporal 
- Metade do tronco cerebral 
- Metade do cerebelo 
- Disponível em base 

4 

CÉREBRO 8 PARTES, COM CORTE MEDIANO 
Ambas as metades podem ser separadas em :  
- Lobo frontal com parietal 
- Lobos temporal com occipital 
- Metade do tronco cerebral 
- Metade do cerebelo 
- Disponível em base. 

5 UN 

5 

CÉREBRO NEURO-ANATÔMICO, 8 PARTES 
Modelo dividido ao meio. Na metade direita um 
agrupamento sistemático colorido e a representação do lobo 
cerebral. A metade direita mostra: 
- Região pré e pós central 
- Áreas Broca e Wernicke 
- Giros de Heschi 
- Nervos cerebrais 
- Ventrículos 
Ambas as metades podem ser separadas em : 
- Lobos frontal com parietal 
- Lobos temporal com occipital 
- Metade do tronco cerebral 
- Metade do cerebelo 
- Disponível em base. 

2 UN 

6 

COLUNA DIDÁTICA FLEXIVEL 
-Altamente resistente; 
-5 secções da coluna vertebral diferenciadas por cores: 
-7 vértebras cervicais; 
-12 vértebras torácicas; 
-5 vértebras lombares; 
-Sacro; 
-Cóccix; 
-Pélvis completa e lâmina occipital; 
-Montagem inteiramente flexível; 
-2 Discos L3-L4 prolapso; 
-Saídas do nervo espinhal; 
-Artéria vertebral cervical; 
-Pélvis masculina; 

1 UN 

7 

CORAÇÃO, 2 VEZES O TAMANHO NATURAL, 4 PARTES 
-Permite uma fácil identificação de todas as estruturas; 
-Riqueza de detalhes; 
-Trabalhado manualmente; 
-Disponível em base removível; 
Apresenta: 
-Ventrículos; 
-Átrios; 
-Válvulas; 
-Veias; 
-Aorta; 
Partes removíveis: 
-Parede frontal do coração; 
-Apêndice auricular direito; 
-Topo do átrio esquerdo; 

5 UN 

8 
CRANIO COM MUSCULOS FACIAS 
-Com musculatura facial; 
-Os músculos da face e de mastigação ilustrados em uma 

2 UN 
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metade; 
-Fácil diferenciação da musculatura da face e musculatura 
de mastigação utilizando duas cores; -Uma metade com as 
origens e inserções do músculo marcadas com cores; 
-Maxilar móvel com musculatura flexível; 
-Crânio e o músculo masseter são destacáveis. 

9 
CRÂNIO DE FETO 
-30ª semana de gestação. 

2 UN 

10 

ESQUELETO DA MÃO COM LIGAMENTOS E TÚNEL DO 

CARPO 
-Disponibilizado em três partes, 
-Detalhes anatômicos dos ligamentos e tendões 
encontrados na mão, pulso e na parte inferior do 
antebraço.  
-Membranas interósseas entre o radio e a ulna com os 
ossos da mão. 
-Retináculo flexor removível 

2 UN 

11 
ESQUELETO DA MÃO MONTADO EM ARAME 
-Fabricado em material sintético estável e inquebrável, 
indicado para estudos de anatomia 

5 UN 

12 

ESQUELETO DO PÉ COM LIGAMENTOS 
-Modelo detalhado com ligamentos e tendões de grande 
relevância. 
-Formado pelo osso do pé e as partes inferiores da tíbia. 

2 UN 

13 
ESQUELETO DO PÉ MONTADO EM ARAME 
-Fabricado em material sintético estável e inquebrável, 
indicado para estudos da anatomia do pé. 

5 UN 

14 

ESQUELETO FLEXÍVEL COMPLETO 
-Molde em tamanho natural; 
-Produzido em plástico durável e inquebrável; 
-Crânio montado em 3 partes com dentes inseridos 
individualmente; 
-Peso similar ao real; 
-Membros podem ser desmontados facilmente 
-Suporte de metal estável 

1 UN 

15 

ESTOMAGO 3 PARTES 
-Camadas da parede do estômago; 
-Baixo esôfago; 
-Pâncreas; 
-Vasos; 
-Nervos; 
-Disponível em base removível. 

1 UN 

16 

JUNTA FUNCIONAL DO COTOVELO 
-Modelo funcional; 
-Demonstração tridimensional da anatomia; 
-Articulações flexíveis em tamanho natural; 
Partes: 
-Úmero; 
-Ulna; 
-Rádio; 
-Ligamentos da articulação; 
-Modelo apoiado em base. 

2 UN 

17 

JUNTA FUNCIONAL DO JOELHO 
Composto por: 
-Parte do fêmur; 
-Tíbia; 
-Parte da fíbula; 
-Menisco; 
-Patela; 
-Tendão quadríceps; 
-Ligamentos das articulações; 

2 UN 
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-Modelo apoiado em base. 

18 

JUNTA FUNCIONAL DO OMBRO 
Composto por: 
-Escápula; 
-Clavícula; 
-Parte do úmero; 
-Ligamentos das articulações; 
-Apoiado em base. 

2 UN 

19 

JUNTA FUNCIONAL DO QUADRIL 
Articulação composta por: 
-Parte do fêmur; 
-Osso do quadril; 
-Ligamentos das articulações; 
-Modelo apoiado em base. 

2 UN 

20 

KIT COM 24 VÉRTEBRAS HUMANAS (7 CERVICAIS, 12 

DORSAIS E 5 LOMBAIS) 
-Modelagem original e peso semelhante às vértebras 
humanas reais; 
-Fácil identificação, devidamente marcadas; 
-Acondicionadas em compartimentos individuais de mala 
de transporte para maior proteção e segurança no 
transporte. 
-Acessórios inclusos: Mala de transporte. 

1 UN 

21 

MEDULA ESPINHAL COM TERMINAÇÕES NERVOSAS 
-Estrutura da medula espinhal; 
-Ampliação de aproximadamente 5 vezes; 
-Representados na base graficamente por diversos cortes 
transversais da medula do pescoço, do tórax e da região 
lombar; 
-Fornecido sobre a base; 
-Trabalhado manualmente. 

2 UN 

22 

MEDULA ESPINHAL, 6 VEZES O TAMANHO NATURAL 
-Modelo em relevo; 
-Representação esquemática dos sistemas nervoso, central 
e periférico; 
-Com raízes do nervo espinhal; 
-Montado em base. 

2 UN 

23 

METADE DA CABEÇA COM MUSCULATURA 
-Estruturas externas, internas e superficiais da cabeça e 
pescoço; 
-Peças compostas em plástico aprovado por testes 
toxicológicos; 
-Réplica original; 
-Apoiado em base. 

2 UN 

24 

MODELO DE TC DE ARVORE BRÔNQUICA 
-Produzido a partir dos dados de tomografia 
computadorizada de um homem de aproximadamente 40 
anos de idade; 
-Representação de todas as dimensões e relações de forma 
realista em 3D; 
-Posição natural exata dos brônquios segmentares; 
-Laringe com osso hióide e a epiglote, traquéia com 
brônquios principais e lombares de forma unicolor; 
-Laringe removível na altura da segunda cartilagem 
traqueal; 
-Epiglote de forma móvel; 
-Brônquios segmentares feitos de um material flexível em 
diferentes cores transparentes; 
-Montado sobre um suporte. 

2 UN 

25 
MODELO PATOLOGIAS INTESTINAIS 
-Modelo com alterações usuais benignas e malignas na 

1 UN 
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região do intestino grosso e do reto. Entre eles: divertículos, 
pólipos, hemorroidas, fístulas, fissuras, doenças 
inflamatórias crônicas,  câncer do intestino em diversos 
estágios. 

26 

MODELO SEGMENTADO DE PULMÃO 
-Molde original de um pulmão humano natural, 
representando o sistema brônquico, bronquíolos e alvéolos.  
-18 segmentos numerados e flexivelmente montados; 
-Fornecido com suporte. 

2 UN 

27 

MUSCULATURA DA CABEÇA 
-Musculatura superior da cabeça e pescoço; 
-Glândula parótida; 
-Glândula submandibular (metade direita); 
-Musculatura profunda (metade esquerda); 
-Mandíbula inferior parcialmente exposta; 
-Peças compostas em plástico aprovado por testes 
toxicológicos; 
-Réplica original; 

2 UN 

28 

MUSCULATURA DO PESCOÇO E DA CABEÇA, 5 PARTES 
-Trabalhado manualmente; 
-Pintado a mão; 
-Peças compostas em plástico aprovado por testes 
toxicológicos; 
-Disponível em base removível; 
Representa: 
-Musculatura superficial; 
-Músculos profundos; 
-Nervos; 
-Vasos sanguíneos; 
Partes removíveis: 
-Calota craniana; 
-Cérebro em 3 partes; 

1 UN 

29 

OLHO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL, 7 PARTES 
-Trabalhado manualmente; 
-Pintado a mão; 
Apresenta: 
-Ambas as metades da esclera com córnea e ligamentos 
musculares; 
-Ambas as metades da coróide com íris e retina; 
-Lentes; 
-Humor vítreo; 
-Um nervo ótico em sua posição na órbita óssea, parede 
inferior e lateral. 

2 UN 

30 OSSOS ATLAS E ÁXIS, REUNIDOS, SEM BASE 10 UN 

31 

OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL, 4 PARTES 
-Montado em uma base; 
O modelo demonstra: 
-Ouvido externo; 
-Ouvido médio; 
-Ouvido interno; 
-Tímpano com martelo e bigorna (removível); 
-Labirinto com estribos (em duas partes removíveis); 
-Cóclea; 
-Nervos vestibulococleares; 

2 UN 

32 

PELVIS FEMININA COM ASSOALHO PELVICO, 5 
PARTES 
-Modelo feminino; 
-Material sintético flexível semelhante ao osso humano; 
-Assoalho pélvico abrangendo órgãos genitais e os 
músculos relacionados de forma detalhada e distintamente 
coloridos; 

2 UN 
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-Trabalhado manualmente; 
-Pintado a mão; 

33 

PELVIS FEMININA COM LIGAMENTOS, VASOS, 

NERVOS, ASSOALHO PELVICO E ÓRGÃOS 
-Formado por 6 partes; 
-Informações detalhadas sobre a topografia dos ossos, 
ligamentos, vasos, nervos, músculos do assoalho pélvico e 
dos órgãos pélvicos femininos, --Possibilidade de remoção 
do reto, do útero com tubos de falópio, ovários e vagina; 
-Ossos e ligamentos mostrados: dois ossos da coxa, a 
sínfise púbica, o sacro e o cóccix, a quinta vértebra lombar 
com disco intervertebral; 
-A metade esquerda da quinta parte do corpo vertebral 
lombar removível; 
-A metade direita do modelo mostra os seguintes 
ligamentos pélvicos: ligamento inguinal, sacrotuberal, 
sacro-espinal, sacro-ilíacos anteriores, iliolombar, 
longitudinal anterior, sacro-ilíaco inter-ósseo, sacro-ilíaco 
posterior e membrana obturadora. 

2 UN 

34 

PÉLVIS MASCULINA, 2 PARTES 
-Representada com um corte mediano; 
-Metade dos órgãos genitais (bexiga e reto removíveis); 
-Disponível sobre base para montagem na parede; 

1 UN 

35 

PERNA COM MÚSCULOS DESTACÁVEIS, 9 PARTES 
-Demonstração dos músculos superficiais e profundos; 
-8 músculos removíveis; 
Apresenta: 
-Tendões; 
-Vasos sanguíneos; 
-Nervos; 
-Componentes dos ossos da perna e do pé esquerdos; 
-Partes numeradas; 
-Disponível em base removível; 

1 UN 

36 

RINS COM ORGÃOS POSTERIORES DO ABDOME 

SUPERIOR 
-3 partes 
-Os órgãos da parte superior do abdômen são ligados aos 
rins na sua posição natural e removíveis 
-Sobre pé. 

1 UN 

37 

SECÇÃO DE RIM, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL 
-Peças compostas em plástico aprovado por testes 
toxicológicos; 
-Réplicas originais; 
-Apresenta todas as estruturas relevantes de um rim; 
-Montado em base; 

2 UN 

38 

SECÇÃO FRONTAL E LATERAL DA CABEÇA 
-2 modelos em relevo com detalhes de todas as estruturas 
relevantes; 
-Montados sobre base; 
-Trabalhado manualmente; 
-Pintado a mão; 

2 UN 

39 

TORSO CLÁSSICO, DORSO ABERTO, EM 18 PARTES 
-Possui uma abertura da região nucal e dorsal estendendo-
se do cerebelo até o cóccix; 
-Pormenores anatômicos pintados à mão; 
-Fabricado em matéria plástica de qualidade superior; 
Detalhes: 
-7ª vértebra torácica removível; 
-Cabeça em 6 partes; 
-2 pulmões; 
-Coração, em 2 partes; 

1 UN 
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-Estômago; 
-Fígado com vesícula biliar; 
-Sistema intestinal em 2 partes; 
-Metade anterior do rim; 
-Metade anterior da bexiga; 

40 

TORSO MUSCULAR TAMANHO NATURAL, EM 27 
PARTES 
-Representação da musculatura superficial e profunda de 
forma muito detalhada.  
Peças removíveis:  
- Calota craniana  
- Cérebro em 6 partes  
- Globo ocular com nervo óptico  
- Parede torácica e abdominal  
- Laringe em 2 partes  
- 2 alas pulmonares  
- Coração em 2 partes  
- Diafragma  
- Estômago em 2 partes  
- Fígado com vesícula biliar  
- Sistema intestinal completo com apêndice vermiforme  
- Paredes torácica e abdominal  
- Metade anterior do rim  
- Hemisfério da bexiga urinária  
- 4 músculos  

1 UN 

 
05 – DA ESTIMATIVA 

     
5.1 - Os valores dos itens apresentados no Item 4 deste termo, servem apenas de estimativa 
para composição dos preços, podendo sofrer alterações para mais ou para menos.  
 

5.2 – O valor total estimado previsto para aquisição dos materiais é de R$ 72.172,91 (setenta 
e dois mil cento e setenta e reais e noventa e um centavos). 
 

06 – PRAZO PARA ENTREGA 

          
6.1 – O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir do recebimento do Pedido de Compras enviado pelo Departamento de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG. 

 
07 – LOCAL DA ENTREGA 

 
7.1 - Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG, 
localizado no Centro Administrativo, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor 
Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.      
      

08 – CONDIÇÕES GERAIS 
        
8.1 - Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle. 
 
 8.2 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da entrega dos materiais, no local e endereço indicados, acompanhado de 
Termo de Recebimento, que deverá ser conferido e assinado pelo fiscal e/ou responsável 
designado pela Fundação UNIRG. 
       
8.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

 a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  
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c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
 8.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 
      
8.5 - O prazo de garantia dos materiais é de no mínimo 12 (seis) meses, contados a partir do 
recebimento dos materiais. 
      
09 – DA FISCALIZAÇÃO  

   
9.1 - A fiscalização, o acompanhamento e a orientação relativos ao fornecimento ficarão a cargo 
de servidor pertencente(s) ao quadro da Fundação UnirG, designado para esse fim.   
         

Gurupi-TO, 30 de junho de 2015. 
      
 

 
 

(original assinado por) 
GESTOR IMEDIATO: 

Marcos Gontijo da Silva 
Pró-Reitor de Graduação e Extensão 

Centro Universitário UnirG 

(original assinado por) 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

Presidente da Fundação UnirG 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 
 

ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/______ 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG 
E A EMPRESA __________________. 

 
 
 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de 
direito público, entidade da administração descentralizada do município 
de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, com sede na 
Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir Lins II, CEP: 
77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado pelo Presidente 
ANTÔNIO SÁVIO BARBALHO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
advogado, portador de RG 616.172 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 
244.010.481-72 e, residente e domiciliado nesta Cidade. 

 
 
CONTRATADA: _______________________________________ pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, e Inscrição 
Estadual nº ____________________ com sede na 
________________________________________, na cidade de 
__________________- _____, neste ato representada pelo Sr. 
_______________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador de RG nº __________ e inscrito no CPF sob o nº ________________, 
residente e domiciliado no endereço _________________________, resolvem 
celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições 
que seguem: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

  

1.1 O presente Contrato decorre de homologação do Pregão Eletrônico nº 001/2016, na 
forma da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei 

Complementar nº 123/2006 e conforme Termo de Homologação datado de 

_____/_____/2015, exarado no despacho da Presidência nº ____/2015 às folhas nº ____, tudo 
constante no Processo Administrativo nº 2015.02.005521, do qual passa a fazer parte 
integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1- O objeto do presente Contrato é aquisição de peças anatômicas para reestruturação 

dos laboratórios de saúde do Centro Universitário UnirG,, conforme quantidades e 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência, documento que constitui o Anexo I 
do respectivo edital. 

 
2.1.1 A Contratada é vencedora do Pregão Eletrônico nº 001/2016, quanto aos itens: 
(relacionar os itens) 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA  

 

3.1- Os Materiais e equipamentos oriundos da licitação serão entregues à Fundação Unirg em 
observância a quantia constante no Anexo I, em atendimento às requisições escritas e 
expedidas pelo Departamento de Compras, e ser entregues no Almoxarifado Central da 
Fundação UNIRG no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, 
Gurupi/TO, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
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3.2- Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo máximo de até 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da requisição expedida pelo Departamento de Compras. As 
requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fax-símile e correio 
eletrônico. 

 

3.3 Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação e validade. 

 

3.4 O prazo de garantia é de no mínimo 12(doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo. 
 

3.5 Os materiais deverão acompanhar acessórios para o completo funcionamento e manual de 
operação em português. 
 

3.6 As empresas vencedoras deverão prestar Assistência Técnica na vigência da garantia, 
inclusive com reposição de peças quando comprovado que as mesmas apresentaram defeitos 
de fabricação. 
 

3.7 No caso de produtos com garantia prevalecerá à garantia do fabricante, independente das 
informações da proposta comercial. 
 

3.8 A Contratada deverá observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade 
de distribuição dos produtos contratados. 
 

3.9 Os materiais deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade 
do produto até o seu uso. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

4.1 Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – INMETRO, ANVISA, 
etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

4.2-  O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da entrega dos materiais, no local e endereço indicados, acompanhado de 
Termo de Recebimento, que deverá ser conferido e assinado pelo fiscal e/ou responsável 
designado pela Fundação UNIRG. 
       

4.3- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
4.4- O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

5.1- Pelos produtos adquiridos e efetivamente entregues, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA os preços constantes de sua proposta ou negociado, em conformidade com as 
condições fixadas previamente no respectivo Edital. 
 

5.2- Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem os custos diretos e 
indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos. 
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5.3- O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 03 (três) parcelas, sendo que  a 
primeira parcela será paga em 10 dias após a confirmação  de entrada do material no 
Almoxarifado Central da Fundação UNIRG e as demais com 30 e 60 dias após a primeira 
parcela. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal que será 
conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade 
fiscal da empresa contratada. 
 

5.4 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

6.1- O valor total para o presente Contrato é de R$_____ (________). O preço é referente ao 
Pregão Eletrônico nº 001/2016. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS 
 

7.1- A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação Orçamentária nº 

0004.0401.12.364.1241.2106 (Manutenção das Atividades da Reitoria) e elementos de 

Despesa nº 3.3.90.30-0500.00.000 (Material de Consumo) nº 4.4.90.52-0500.00.000 
(Equipamento e Material Permanente). 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

8.1- Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estipuladas neste Contrato.  
 
8.2- Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos bens objeto do 
contrato, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas; 
 
8.3- Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado; 
 
8.4- Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

9.1 – Cumprir fielmente o presente Contrato, de forma que os materiais e equipamentos 
contratados sejam entregue em perfeito estado e condições de uso, executando-os sob sua 
inteira e exclusiva responsabilidade, OBSERVANDO as normas adotadas pela Contratante, em 
especial os termos do Instrumento Convocatório da respectiva Licitação e deste Contrato. 

 

9.2 – Entregar o objeto rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Anexo I 
do Edital do Pregão do Eletrônico e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de 
qualidade predeterminados; 
 

9.3 – Proceder à entrega dos materiais e equipamentos, de acordo coma a cláusula terceira. 
 

9.4 – Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o 

objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, 
transporte, instalação ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido 
definitivamente o objeto do contrato. 
 

9.5 – Permitir que a CONTRATANTE fiscalize o fornecimento dos materiais. 
 

9.6 – Emitir Nota Fiscal referente aos materiais, para fins de atestação e liquidação pela 
CONTRATANTE. 
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9.7 – A CONTRATADA obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação durante toda a 
vigência do contrato, sob pena de rescisão. 
 

9.8- É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o fornecimento dos materiais que 
for adjudicado em conseqüência deste contrato. 
 

9.9- Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento, não 
sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1- A fiscalização do contrato será exercida por representante da Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência do contrato e tudo dará 
ciência à Contratada, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 

10.2- A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade do 
licitante vencedor pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 da Lei 
8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 

11.1- Este contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, 
consoante disposição do Artigo 65 da Lei 8.666/93, por meio de Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

12.1- Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
Contratada que descumprir as condições deste instrumento, bem como as do Edital, ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 
 

III- Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração; 

 
IV- Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração 

poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração; 
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
12.2- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 
fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso 
a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa. 

 
12.3- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 

12.4- A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 
Administrativo com ampla defesa. 
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12.5- As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis, ou processo administrativo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 
13.1- A contratação terá vigência iniciada na data equivalente a assinatura deste instrumento 
contratual e término em 31/12/2016. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

14.1- Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
bilateralmente por acordo entre as partes, mas sempre atendida a conveniência Administrativa. 
 

14.2- Caberá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial, mas sempre 
por meio de processo administrativo com ampla defesa, quando ocorrer a inexecução total ou 
parcial do Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 
observados os art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS TRIBUTOS  
 

15.1- É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos 
sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato. 
 

15.2- A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora, descontará dos pagamentos a efetuar, os 
tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas 
retidas, nos prazos legais. 
 

15.3- Caberá à CONTRATADA toda responsabilidade pelos demais ônus e obrigações 
decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Tributária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1- A Contratada deverá ainda aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 25% do 
valor inicial deste Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de 
aditamento contratual. 
 

16.2- Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e 
subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 
sobre qualquer título ou fundamento. 
 

16.3- A Contratada não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento 
efetivamente realizado.  
 
16.4 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 

16.5- Reger-se-á o presente Contrato, e ainda os casos omissos, as disposições constantes nas 
Leis nº 10.520/02 Lei Complementar nº 123/2006, nº 8.666/1993, Edital do Pregão 

Eletrônico nº 001/2016 e Processo Administrativo nº 2015.02.005521. 

 
16.6 – Fazem parte integrante deste Contrato as condições estabelecidas no Edital de Licitação 
juntamente com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e na Proposta do 
Contratado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 
 

17.1- Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes como 
foro, a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 

17.2- E, por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma. 

 
 

Gurupi/TO, aos ___dias do mês de __________ de 2016. 

 
 

 

 
FUNDAÇÃO UNIRG 

Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

CONTRATANTE 
 

EMPRESA  

Representante 

CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 

 

1_____________________________________________________CPF__________________________ 
 

2______________________________________________________CPF_________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 
 

 ANEXO III 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 

 

 
  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 
 

_________________________________________ (razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob nº. 
____________, com sede no endereço ________________________________ declara que cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal que trata da proibição de 
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. 
 
Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo 
a presente. 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2016. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: A não apresentação da Declaração do Menor é caso de inabilitação sendo que a 

mesma deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, 
não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 
 

ANEXO IV 

 
MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À Fundação UNIRG  

 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 
_________________________ e inscrição estadual nº__________________, estabelecida no(a) 

____________________________________, em conformidade com o Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 001/2016. 

 
Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a venda do produto 

descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO 

UNID. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1. ** deve o proponente especificar o 

objeto de forma clara, 

descrevendo detalhadamente as 
características do produto e 

outros elementos que de forma 

inequívoca identifiquem e 
constatem as configurações 

cotadas. 

(...) UN 
R$ ... 

(valor em 
algarismo) 

R$ ... 
(valor em 
algarismo 

e por 
extenso) 

2. (...) (...) (...) (...) (...) 

 

Dados da empresa: 
Razão Social: _______________________________________________________________________; 
CGC (MF) nº: __________________________________________________________________________; 
Inscrição Estadual nº: __________________________________________________________________; 
Endereço: _____________________________________________________________________________; 
Fone: ___________________________________________ Fax (se houver): ______________________; 
f) CEP: _________________________ Cidade: ________________________ Estado:_______________; 
h) Banco _______________________________ Agência nº:_________Conta nº:___________________. 
 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome: ________________________________________________________________________________; 
RG nº: ________________________________________CPF nº: _________________________________ 
Cargo/Função ocupada: ________________________________________________________________; 
Fone: _________________________________________________________________________________ 

Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da data 
da entrega de seu respectivo envelope. 

 
Local de entrega dos produtos: Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da 
Fundação UnirG. 
 

Prazo para entrega: até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do pedido 
de compras. 
 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
 
 

_________________________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 
 

OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser 

apresentado no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 
necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 
 

 ANEXO V 

 
 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
 

À Fundação UNIRG. 
Comissão Permanente de Licitação. 
Gurupi-TO. 
 

 

 
 

 

 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 

.........................................................................................., estabelecida 

............................................................................, n.º ...................., bairro 

............................................, cidade....................................................................., 
estado............................................, CNPJ n.º ............................................................., é/foi 
nosso fornecedor de (descrever os produtos), cumprindo sempre e pontualmente com as 
obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que 
declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 

 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2016. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 

Cargo/CPF/Telefone 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a apresentação 

de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo possua todas as 

informações constantes deste modelo, devendo ser apresentada em papel timbrado da 
Empresa que atesta, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação 

UNIRG 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir 
Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-

7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
 

Pág. 29 de 29 

Fls.: _______________ 

Rubrica: ___________ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 
 

ANEXO VI 
 

 (MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 
 

 
Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar do Pregão Eletrônico nº. 
001/2016 da Fundação UNIRG, que a Empresa _____________ (razão social da licitante): 
 

a) não se encontra suspensa temporariamente de participar de licitações ou de contratar 
com o Poder Público; 

b) não está impedida de transacionar com a administração pública municipal ou qualquer 
das entidades da administração pública; 

c) não se encontra, a qualquer título, sujeita a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com o Poder Público; 

d) não se encontra, nos termos da legislação em vigor e/ou do Pregão Eletrônico nº 
01/2016, sujeita a qualquer fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento 
possa decorrer. 

 
Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo 
a presente. 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2016. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: A não apresentação da Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 

Licitar é meramente exemplificativa é caso de inabilitação sendo que a mesma deverá 

ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 
necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 


