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Edital do Pregão Presencial nº 20/2016  

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA AS MICROEMPRESAS  

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
PREÂMBULO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO – por Item 

,Processo nº. 2016.02.0586, 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.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus 

Anexos, que dele fazem parte integrante.  Os envelopes contendo a proposta e os 

documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão 
pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame.  O Pregão será conduzido pela Pregoeira com o 

auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  

 

1- DO OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos para reestruturação 

da Clinica Escola de Fisioterapia, do Centro Universitário UNIRG, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência que constitui o Anexo I a este Edital.  

 

1.2 Os materiais ofertados pelos licitantes deverão atender às exigências de qualidade, 
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 

qualidade industrial - INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as 

prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

 DA PARTICIPAÇÃO (Exclusiva para ME’S e EPP’s) 

 
2.1 Poderão participar do certame SOMENTE as microempresas e empresa de pequeno 

porte do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as 

condições constantes deste Edital (Art. 48, I, da Lei Federal nº. 123/2006). 

 

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, 

Horário e Local para abertura da Licitação e recebimento dos envelopes contendo 

PROPOSTA DE PREÇO “A” e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO “B”. 

 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 20/2016 

PROCESSO n° 2016.02.009586 

DATA DA REALIZAÇÃO: 16 de agosto de 2016. 

HORÁRIO: 09 h (horário local). 

LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, 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. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 77.717,88 (Setenta e sete mil, setecentos e dezessete 

reais e oitenta e oito centavos). 

 
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. 
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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.  
 

2.2.1 Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, 

conforme legislação vigente. 

 

2.3 É vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação, 
sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  

 

3 - DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS FORA DOS 

ENVELOPES) 

 
3.1- O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira 

devidamente munido de documento original que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório e o autorize a responder por sua representada, devendo, 

ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou documento equivalente, juntamente com cópia autenticada. 

 
3.2 O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação:  

 

3.2.1 se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa:  

a- Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores;  

b- Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova 

de diretoria em exercício;  

c- Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame.  

 

3.2.2 se representante legal:  

a- Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o 

procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente 
para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao 

direito de interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA;  

 

b- Carta/Termo de Credenciamento ou documento equivalente da licitante, com 

poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase 

deste Pregão, notadamente para a formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de 
recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA.  

 

3.2.3. se empresa individual, o registro comercial.  

 

3.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

3.4 O Representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 

intenção de interpor recurso ou renunciar a esse direito, enfim, para representar a licitante 

durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativos a este 
Pregão. 

 

3.4.1 No caso previsto no item anterior, a licitante ficará excluída da etapa de lances 

verbais e mantido seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço.  
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3.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar Certidão Simplificada 

expedida pela Junta Comercial ou Declaração de Enquadramento validada pela junta 

comercial do estado-sede da licitante, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação 

como microempresa ou empresa de pequeno porte estando aptas a usufruir do tratamento 
estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão/Declaração deverá ser 

emitida para o presente exercício (ano 2016). 

 

3.6 O Microempreendedor Individual para participar deve está em conformidade com a Lei 

Complementar 128/2008.  

 
3.7 A apresentação da certidão/declaração da ME/EPP deverá ocorrer quando do 

credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006. 

A certidão/declaração deverá ter sido emitida neste exercício, ou seja, em 2016, sob pena de 

não aceitabilidade. 

 
3.8 Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 

declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, declaração de microempresa e 

empresa de pequeno porte (se for o caso) e os envelopes documentação e proposta, poderão 

ser entregues na Comissão de Permanente de Licitação, no mesmo endereço em que será 

realizada a sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital. 

 
4 - DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 

credenciamento (estatuto, contrato social etc.) ou qualquer outro documento referente à fase 

de credenciamento, que por equívoco estejam dentro do envelope de “Proposta” ou de 
“Habilitação”, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, 

que procederá ao novo lacre do envelope. 

 

4.2 Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias 

de documentos necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de 

habilitação. 
 

4.3 A Pregoeira ou a Equipe de Apoio poderão conferir os documentos referentes ao 

credenciamento antes da abertura da sessão, e lançar o respectivo carimbo de “confere com 

o original”. 

 
4.4 Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma 

vez que a sessão ainda não terá se iniciado. 

 

5 - DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
5.1 Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitação 

apresentados pelos proponentes credenciados ou não. 

 
5.2 Aberta a sessão, a licitante deverá apresentar, FORA DOS ENVELOPES, Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido no Anexo V 

a este Edital e entregar os envelopes. (Artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002). 

 

5.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 2 (dois) envelopes lacrados e indevassáveis, sugere-se conter em sua parte externa, além 

do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

  
 

 

 

 

Fundação UNIRG 

Pregão Presencial nº 20/2016 

Razão Social da Licitante 

Envelope A - Proposta de Preço 

Fundação UNIRG 

Pregão Presencial nº 20/2016 

Razão Social da Licitante 

Envelope B – Docs. de Habilitação 
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5.4 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador. 
5.4.1 A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 

legal da licitante com poderes para esse fim presente à sessão. 

5.4.2 A falta do CNPJ e/ou endereço poderá, também, ser preenchida pelos dados 

constantes dos documentos apresentados no Envelope nº 02 – Documentos para 

habilitação.  

 
5.5 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

5.6 A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, 
desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do 

processo, não será motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

 

5.7 Só serão aceitas cópias legíveis. 

 

5.8 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.  
 

5.9 A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 

6.1 As licitantes deverão apresentar a proposta de preço, conforme modelo de ANEXO VI, 

com os seguintes elementos:  

a) razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual da empresa;    

                                    

b) número do Pregão; 
 

  c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo do 

produto cotado, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste Edital;  

 

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e/ou 
por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além 

do lucro, todas as despesas e custos relacionados à execução do contrato, como por 

exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; em caso 

de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros. 
 

d1) A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta 

desde que o valor esteja explicitado de outra forma numérica que não reste margem de 

dúvida para efeito de julgamento. 

 
  e) Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 60 

(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão desta licitação. Na hipótese de 

não constar prazo de validade da proposta, caso não haja disposição diversa, será 

considerado o prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

           f) prazo e local para entrega dos produtos, nos termos do item 12. 
 

g) Apresentar junto com a proposta catálogo ou prospecto do fabricante ou 

indicação do site para verificação das especificações técnicas do produto. 

 

6.2 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
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6.3 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo no caso de prorrogação ou 

reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto neste instrumento. 

 

6.4 Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo serão 
considerados desclassificados. 

 

6.5 Apresentada a proposta, o Licitante estará automaticamente aceitando e se sujeitando 

às cláusulas e condições do presente Edital. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

7.1 A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

 

c) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

 

d) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL;  
 

e) que apresentem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

7.2 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

 

7.3 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

  a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela;  

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 

(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  
c) Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO por Item.  

  

7.4 Havendo somente uma licitante, uma única proposta válida ou se nenhuma das 

licitantes ofertarem lance verbal caberá a Pregoeira, analisando as limitações do 

mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame 

e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame. 
 

7.5 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor do item, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços, conforme Artigo 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 
 

7.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço.  

 

7.7 A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como 

valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às 
licitantes e expressa menção na ata da Sessão.  

 

7.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 

apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
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7.9 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente 

às penalidades previstas neste Edital. 

 

7.10 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

 

7.11 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas dos 

licitantes que efetuaram lance ou não, na ordem crescente de valores, considerando-se para 

as selecionadas, o último preço ofertado.  

 
7.12 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita mediante 

sorteio, em ato público. 

 

7.13 A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 
  

7.14 Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará com o auxílio da Equipe de 

Apoio, a aceitabilidade da proposta de MENOR PREÇO, com as exigências fixadas no Edital 

quanto à proposta e à habilitação, decidindo motivadamente a respeito.  

 

7.15 Na fase de julgamento das propostas, a Pregoeira poderá suspender a reunião para 
promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato, marcando 

nova data e horário em que voltará a reunir-se. 

 

7.16 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 

7.17 Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO por item, será aberto o Envelope nº 

2, contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.18 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 

subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 

e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em 

que será declarado vencedor. 
 

7.19 Será vencedor o licitante que declarar o menor preço por item.  

 

7.20 Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer no prazo de 

02 (dois) dias úteis da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA DE 

READEQUAÇÃO DE PREÇOS adequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos 
lances finais, sob pena de aplicabilidade das sanções previstas neste edital. 

 

7.20.1 A planilha, nos moldes do Anexo VI – Proposta de Preços, deverá ser 

encaminhada ao Setor de Licitação, 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. 

 

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  

 

8.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá, sob pena de inabilitação, conter os 

documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:  
 

8.1.1 Habilitação Jurídica: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso, de sociedade de ações, acompanhadas de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-

se de sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

 

d) Decreto de autorização em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 
  

8.1.2 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem não precisarão 

constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

 
8.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

  

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 

pelo órgão competente;  
 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitante; 

 
f) Certidão Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 

g) 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).  

 

8.3 Qualificação Econômico-financeira: 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de 
abertura dos envelopes, quando não constar em seu corpo a validade. 

 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 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. 

 
8.4 Qualificação Técnica: 

 

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 
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os dados do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função 

exercida, telefone, RG e CPF. (Anexo VIII) 

 

8.5 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 IV); 
 

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 III). 

 
8.6 Disposições gerais da habilitação: 

 

8.6.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias após sua emissão. 

 

8.6.2 Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo os documentos 
necessários à habilitação, bem como as empresas que estiverem sob processo de falência e 

as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei n. 

8.666/93. 

 

8.6.3 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

 

a) substituição e apresentação de documentos ou;  

  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 

8.6.4 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

  
8.6.5 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

8.6.6 O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado 

junto à Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 

abertura da sessão, sob pena de inutilização. 
 

8.6.7 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua 

estrangeira, deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e 

autenticados por autoridade brasileira no país de origem. 

 
8.6.8 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. 

 

8.6.9 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (artigo 43, caput, da Lei Complementar nº 123/2006). 

 

8.6.10 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 
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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). 
 

8.6.11 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.6.10, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

nº 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). 

 

9 DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

 
9.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 

Pregão. 

 

9.1.1 A impugnação ao Edital deverá ser protocolizada na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Fundação UNIRG, estabelecida no Centro Administrativo 
da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º PISO, Setor 

Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. 

 

9.1.2 A apresentação de impugnação contra o presente Edital será dirigida a 

Pregoeira e processada em apenso. 
 

9.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

9.2.1 Caso a Decisão não possua o condão de modificar substancialmente a 

formulação das propostas pelas empresas interessadas nesta licitação, não 

representando, pois, uma inovação e sim ESCLARECIMENTO, não se fará necessário 
o adiamento da abertura da sessão. 

 

9.2.2 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

publicados no átrio das dependências da Fundação UNIRG. 

 
9.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 

estabelecidas. 

 

9.4 Dos atos praticados pela Pregoeira no presente processo licitatório cabe recurso no final 

da sessão. A licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação da fundamentação, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

  
9.5 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

 

9.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 
  

9.7 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.8 As razões dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolizadas na Sala Comissão 
Permanente de Licitação da Fundação UNIRG, estabelecida no Centro Administrativo da 
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Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º PISO, Setor Engenheiro 

Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. 

 

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

10.1 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 

do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

10.2 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caso a Pregoeira não retrate sua 

decisão, será o processo encaminhado ao Presidente da Fundação UNIRG, que decidirá pela 
Adjudicação e Homologação. 

 

11 - DA CONTRATAÇÃO,DA VIGENCIA E DA GARANTIA 

 

11.1 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 prevista no item 15. 

 

11.2 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. 

 

11.3 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.  

 

11.4 A  contratação terá vigência iniciada a partir da assinatura do instrumento contratual 

e término em 31/12/2016, ou total adimplemento do objeto contratual. 

 
11.5 A Contratada deverá durante a execução contratual manter as condições de 

habilitação apresentada na licitação.  

 

11.6 A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a 

terceiros, sob pena de rescisão. 

 
11.7 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. 

 

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

 

11.9 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para 

a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos (§3º do artigo 64 

da Lei nº 8.666/93).  

 
11.10 O prazo de Garantia dos produtos fornecidos não poderá ser inferior a 12(doze) 

meses, contados a partir do recebimento dos produtos, salvo disposição em contrario 

devidamente justificada e deverá ser comprovada com os seguintes documentos: 

 

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia 
seja igual ou superior ao solicitado; 
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b) Documento do fabricante permitindo o fornecedor oferecer prazo maior que o 

estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando o fornecedor 

optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula anterior; 
 

c) Todos os custos de manutenção e de instalação serão de responsabilidade da 

empresa vencedora, durante o período de garantia; 

 

11.11 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. 

 

12 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

12.1 A entrega dos equipamentos será efetuada no Centro Administrativo da Fundação 
UNIRG, Departamento Almoxarifado Central, 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 feia das 08h00min às 18h00min. 

 

12.2 O prazo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 

do recebimento do Pedido de Compras enviado pelo Departamento de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG. 

  

12.3 Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do 

objeto contratual. 
 

12.4 Os materiais deverão ser entregues em sua totalidade em embalagens resistentes que 

proporcione integridade do produto até o seu uso. 

 

12.5 Os materiais deverão acompanhar acessórios para o completo funcionamento e 

manual de operação em português. 
 

13- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

13.1 O objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias 

úteis, contados da data da entrega dos materiais, pelo fiscal de contrato e/ou servidor 
designado pela Fundação UnirG. 

 

13.2 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; 

d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

13.3 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. 
 

14 –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

14.1 A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação 
Orçamentária nº. 0004.0401.12.364.1241.2088(Manutenção do Curso de Fisioterapia), e 
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elementos de despesas 33.9.0.30-5500.00.000 (Material de Consumo), e 4.4.9.0.52-

5500.00.000 (Equipamentos e Material Permanente). 

  

14.2 O pagamento será de 30 (trinta) dias após a confirmação da entrega dos materiais no 
Almoxarifado Central da Fundação Unirg, mediante a apresentação de Nota Fiscal que será 

conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, após verificada a regularidade 

fiscal da empresa contratada. 

 

14.3 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. 

 

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 
15.1 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. 

 
15.2 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. 

 

15.3 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. 

 

15.4 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. 

 

15.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis. 
 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 As licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, 

bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do objeto licitado, sendo vedado 

invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 
 

16.2 Pela a elaboração das propostas, as licitantes não terão direito a auferir qualquer 

vantagem, remuneração ou indenização. 

 

16.3 Não serão aceitas propostas remetidas via fax ou e-mail. 
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16.4 O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicialmente atualizado, conforme preceitua o artigo 65,  parágrafo primeiro 

da Lei 8.666/93. 
 

16.5 É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. 

 

16.6 A Pregoeira poderá, no interesse da Fundação UNIRG, relevar omissões puramente 
formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e 

o caráter competitivo da licitação. 

 

16.7 A presente Licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, sem que caiba qualquer indenização nas hipóteses legais. 

 

16.8 A Administração poderá, em qualquer fase da licitação promover diligência que, a seu 

exclusivo critério, julgar necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações 

complementares. 
 

16.9 A Pregoeira poderá convocar servidores qualificados do Órgão para oferecer suporte 

técnico e/ou jurídico às suas decisões. 

 

16.10 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 

referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias 

úteis, conforme previsto Art. 48 § 3º da lei 8.666/93. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 

1998). 

 
16.11 As irregularidades sanáveis que venham a surgir no processo licitatório só 

importarão na sua modificação volitiva do Instrumento Convocatório quando da ocorrência 

de recursos e impugnações que sejam considerados procedentes. 

 

16.12 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. 

 

16.13 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes 

presentes.  
 

16.14 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 

16.15 A autoridade competente poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar a 
licitante vencedora por despacho fundamentado, sem direito à indenização e ressarcimento 

e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quando a Fundação UnirG tiver notícia de 

qualquer fato ou circunstância, superveniente ou só conhecida após o julgamento da 

presente licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa da licitante, assegurada a ampla defesa. 

 
16.16 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira com auxílio 

da Equipe de Apoio. 

 

16.17 Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi-TO para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

desta licitação. 
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17 – ANEXOS  

 

17.1 São partes integrantes do presente Edital: 

 Anexo I: Termo de Referência; 

 Anexo II: Minuta do Contrato; 

 Anexo III: Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar; 

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

 Anexo V: Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos Legais de Habilitação; 

 Anexo VI: Modelo de Proposta de Preço; 

 Anexo VII: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

 Anexo VIII: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica. 
 

 
Gurupi/TO, aos 04 dias do mês de julho de 2016. 

 

 

 

 

 
Cristyane de Oliveira Carvalho 

Pregoeira da Fundação UNIRG 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
01. DEMANDANTE: 

Fundação UnirG 

Unidade: Reitoria 

Responsável: Lady Sakay 

Telefone: 3612-7619 

Email: reitoria@unirg.edu.br 
 

02. OBJETO 

 

2.1 O presente termo tem por objeto a aquisição de equipamentos para reestruturação da 

Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário UnirG, conforme especificações 
constantes no item 04. 

 

03. JUSTIFICATIVA 

 

3.1 A aquisição dos equipamentos tem por finalidade reestruturar a Clínica Escola de 

Fisioterapia do Centro Universitário UnirG. As demandas foram informadas pelo curso e 
consolidadas neste termo. 

 

04. ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item Descrição Unid Quant 

1 

APARELHO ULTRASOM 1.0 MHz e 3.0 MHz 

 
-Frequência: 1MHz e 3MHz 

-Modo de emissão: contínuo ou pulsado 

-Indicações: Tratamentos para Estética e Dermatologia (3 

Mhz); Tratamentos para Fisioterapia (1 Mhz); 

- Tecnologia de operação micro controlada; 

- Protocolos de tratamento pré-programados;  
- Repetição de pulso; 

- ERA de aprox. 7cm²; 

- Timer; 

- Saída para terapia combinada;  

- Itens Inclusos: Kit cabeçote de silicone com NTC; Fusível 
de proteção sobressalente; Bolsa; Bisnaga de gel; Cabo de 

força destacável. 

- Alimentação 110/220v 

Un 01 

2 

APARELHO ULTRASSOM 1MHZ 

 

- Tecnologia de operação micro controlada;  

- Frequência de 1MHz;  
- Modo de emissão onda pulsada e contínua;  

- Repetição de pulso;  

- ERA de aprox. 7cm²; 

- Timer; 

- Saída para terapia combinada;  
- Itens inclusos: Kit cabeçote de silicone com NTC; Fusível 

de proteção sobressalente; Bolsa; Bisnaga de gel; Cabo de 

força destacável; 

Alimentação 110/220v 

Un 01 

3 

APARELHO ULTRASSOM 3 MHZ 

 

- Tecnologia de operação micro controlada;  
- Frequência de 3MHz;  

- Modo de emissão onda pulsada e contínua;  

Un 01 
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- Repetição de pulso;  

- ERA de aprox. 7cm²; 

- Timer; 

- Saída para terapia combinada;  

- Itens inclusos: Kit cabeçote de silicone com NTC; Fusível 
de proteção sobressalente; Bolsa; Bisnaga de gel; Cabo de 

força destacável; 

Alimentação 110/220v 

4 

APARELHO DE ALTA FREQUÊNCIA 

 

- Canal de saída HF destinado às técnicas de alta 

frequência; 
- Chave liga/desliga e controle de intensidade; 

- Aplicação monopolar; 

- Indicações: Tratamentos faciais, capilares e podologia; 

Tratamentos para desinfecção da pele acneica; Lesões 

podais; Cauterização da pele pós-extração de pústulas; Pós-
depilação; Feridas inflamadas; 

- Itens inclusos: Eletrodo aplicador de vidro tipo esférico 

maior; Eletrodo aplicador de vidro tipo pente; Bolsa para 

transporte; 

- Alimentação 110/220v 

Un 01 

5 

APARELHO PEELING ULTRASSONICO 

 
-Modo peeling por ultrassom com emissão contínuo ou 

pulsado 50 com a ponta da espátula. 

-Modo ultrassom com emissão contínuo ou pulsado 50.  

-Terapia combinada ultrassom de baixa frequência 

eletroestimulação 
-Terapia Isolada - somente eletroestimulação com o dorso 

da espátula; 

- Indicações: Manchas; Acne; Rugas; Estrias; Cicatrizes; 

- Itens inclusos: bolsa, placa de alumínio, eletrodo de pano 

vegetal, eletrodo condutivo de borracha, garra jacaré preta, 

fusível 20AG de 5ª, bisnaga com Gel; 
- Alimentação: 110/220v 

Un 01 

6 

MANTA TÉRMICA CORPORAL  

 

- Controlador de temperatura de 3 posições (Desligado, 

Médio e Forte); 

- Nylon Plastificado e impermeável; 
- Isolada com PVC, impedindo qualquer tipo de corrente 

elétrica; 

- Sistema de segurança contra altas temperaturas; 

- Proteção Anti-Chamas; 

- Resistências internas de fibras de carbono; 

- Resistente até 60ºC; 
- Indicações: para tratamentos estéticos e reabilitação; 

- Tamanho aproximado: 70x145cm 

- Potência aproximada: 240w 

- Alimentação: 110/220v 

Un 01 

7 

APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS E FES 

 
- Aparelho Tens p/ Fisioterapia e Eletroterapia; 

- Microcontrolado; 

- 4 canais independentes e isolados; 

- Modalidade: TENS E FES 

- Forma de onda: retangular bifásica simétrica 

- Memória para gravar protocolos do usuário. 
- Modos de Operação: 

Un 04 
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TENS : Normal, Burst, VIF, VP, VF 

Largura de Pulso : 50uS a 400 uS 

Freqüência : 1 Hz a 200 Hz 

 
FES: Sincrono, Sequencial, Alternado 

Largura de Pulso: 50uS a 600 uS 

Frequencia: 1 Hz a 200 Hz  

Tempo de Sustentação: 1 a 30 s 

Tempo de repouso: 1 a 30 s 

Tempo subida e descida: 0 a 9 s 
 

- Itens inclusos: 8 eletrodos adesivos, 4 cabos para 

eletrodos, cabo tripolar; 

- Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II 

- Modo de operação: Contínuo 
- Alimentação: 110/220 

- Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG). 

8 

APARELHO DE ELETROTERAPIA 

 

- Tecnologia de operação microcontrolada;  

-Corrente RUSSA com portadora de 2500 Hz e modulada 

por trens de pulso a 50 Hz 
-Corrente Média frequência 

-Timer ajustável de 1 a 60 minutos;  

-10 canais de saída;  

-Corrente Aussie (corrente AUSTRALIANA) (freqüência de 

portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 
4ms ou 2ms);  

- Eletrolipólise (2.500Hz modulado por 75Hz);  

-Programação via teclado; 

- Itens inclusos:  

1 cabo PP fêmea IEC - 2 x 0,75 x 1500 mm 

1 kit cabo 72 para 10 CH - Aussie e Russa (laranja e preto).  
1 kit cabo 73 para 10 CH - Aussie e Russa (azul e verde).  

1 kit cabo 74 para 10 CH - Aussie e Russa (cinza e rosa).  

1 kit cabo 75 para 10 CH - Aussie e Russa (branco e 

amarelo).  

1 kit cabo 76 para 10 CH - Aussie e Russa (marrom e roxo).  
1 kit cabo 82 para 10 CH - Canal facial. Correntes Aussie e 

Russa.  

10 garras de jacaré preta.  

10 garras de jacaré vermelha.  

10 PAD verde diâmetro 75mm.  

10 PAD azul diâmetro 75mm.  
2 eletrodos condutivos faciais 3x9x5x10.  

2 eletrodos condutivos faciais 3x9x5x15.  

10 cintas elásticas para fixação de eletrodos - 10 canais.  

1 bisnaga com gel 

1 Fusível 20AG de 5A. 
- Alimentação: 110/220v 

Un  02 

9 

APARELHO DE VACUOTERAPIA 

 

- Indicações: celulite, gordura localizada, queimaduras, 

estrias, rugas, edema, etc. 

- Potência de entrada - consumo máximo: 70 Va; 

- Modo de operação do vácuo: contínuo ou pulsado; 
- Timer regulável; 

- Pressão de vácuo regulável: de 0 a -550mmHg (negativa); 

- Repetição de pulsos - modo pulsado: de 10 a 50 pulsos por 

Un 02 
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minuto;  

- Itens inclusos: 

01 Cabo de força destacável 

01 Aplicador rolete/corporal médio (diâmetro 64 mm) 

01 Aplicador rolete/corporal pequeno (diâmetro 55 mm) 
01 Aplicador ventosa (diâmetro 60 mm) 

01 Aplicador ventosa de vidro facial passarinho 

01 Aplicador ventosa de vidro facial passarinho reto 

01 Aplicador ventosa de vidro facial bico de pato 

01 Aplicador ventosa de vidro facial luneta de 12mm 

01 Aplicador ventosa de vidro facial luneta de 18mm 
01 Mangueira espiralada 

01 Aplicador adaptador com rosca 

01 Tela de filtro 

01 Fusível de proteção sobressalente 

- Alimentação: 110/220v 

10 

APARELHO LASER TERAPEUTICO  
 

- Indicações: Dorsalgia, lombalgia, ciatalgia, artrose, artrite, 

bursite, contusões, epicondilite, tendinite, fibroses, 

manchas, acne, cicatrização, furúnculo, eczema, herpes, 

estrias, dores; 

- Modo de operação contínuo ou pulsado por canetas laser 
de comprimento 660nm e 830nm; 

- Itens Inclusos: 

Caneta laser no comprimento de 660nm - AlGaInP - (Po - 

30mW); 

Caneta laser no comprimento de 830nm - GaAlAs - (Po - 
30mW); 

Cabo de força; 

Fusível sobressalente; 

Cabos para canetas; 

- Alimentação: 110/220v 

Un  01 

11 

PODOSCÓPIO 

 
- Material: acrílico c/ iluminação a LED; 

- Peso aproximado: 10kg; 

- Peso máximo suportado: 150kg; 

- Potência aproximada: 6W; 

- Dimensões aproximadas: 45 x 55 x 12cm (C x L x A) 
- Alimentação: 110/220v 

Un  01 

12 

ESTEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL 

 

- Velocidade: 1 a 18 km/h; 

- Lona: Acima de 41 cm; 

- Inclinação: Eletrônica 

- Funções: Indica tempo, velocidade, calorias, passo 
batimentos cardíacos; 

- Tipo de Painel: LCD; 

- Quantidade de programas: 80 a 100; 

- Motor: entre 1,5 e 2,65 HP; 

- Dobrável c/ rodas para locomoção 
- Chave de segurança; 

- Tipo de Amortecimento: 8 amortecedores impacto ; 

- Composição: Aço; 

- Suporte de peso: entre 125 e 150kg; 

- Alimentação: 110/220v. 

Un 01 

13 

MESA ORTOSTÁTICA 

 
-Indicada para posicionar o paciente em ortostatismo, 

Un 01 
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pacientes com quadro neurológico como Hemiplegia, 

Tetraplegias, Diplegias, Paralisia Cerebral e pacientes em 

UTI; 

-Estrutura tubular de aço quadrado com acabamento em 

pintura eletrostática; 
-Montada sobre rodízios, com sistema de freios; 

-Tampo estofado com revestimento em courvim cor azul ou 

preto; 

-Sistema de inclinação elétrica de 0º a 90º; 

-Controle remoto de fio; 

-Jogo de faixas de fixação; 
-Alimentação: 110/220v 

14 

CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO 

 

- Tipo de Concentrador: Estacionário 

- Consumo aproximado: 295 Watts 

- Vazão de oxigênio: 0,5 a 5 litros/minuto 
- Pressão de saída: 5,5 psi 

- Concentração de oxigênio: 93% ± 3% 

- Altitude em operação: 0 a 7.500 pés (0 a 2.286 m) 

- Nível de Ruido: 45 dBA 

- Pureza de O2 (5l/min):: 93% ( ± 3%) 

- Dimensões aproximadas: 59 x 38 x 24cm (AxLxP) 
- Peso aproximado 15kg 

- Alimentação: 110/220v 

Un 01 

15 

CALÇADO COM MOLAS ACOPLADAS A SOLA 

 

Indicado para treino aeróbico, musculação, reeducação 

postural, fisioterapia preventiva e reabilitacional ou 
ginástica localizada 

Tamanho Médio - 37 ao 39 (2 tiras de prender); 

Unissex; 

Portátil; 

Redução de 80% do impacto; 

Sola antiderrapante; 
Sistema IPS de proteção de impacto; 

Peso Suportado: de 50 a 95kg; 

Possibilita a substituição das peças; 

Dimensões aproximadas: 30.0 cm x 65.0 cm x 16.0 cm (C x 

L x A) 
Peso aproximado: 3.5 kg 

 

Un 01 

16 

CALÇADO COM MOLAS ACOPLADAS A SOLA 

 

Indicado para treino aeróbico, musculação, reeducação 

postural, fisioterapia preventiva e reabilitacional ou 

ginástica localizada 
Tamanho Grande - 40 ao 42 (3 tiras de prender); 

Unissex; 

Portátil; 

Redução de 80% do impacto; 

Sola antiderrapante; 
Sistema IPS de proteção de impacto; 

Peso Suportado: de 50 a 95kg; 

Possibilita a substituição das peças; 

Dimensões aproximadas: 30.0 cm x 65.0 cm x 16.0 cm (C x 

L x A) 

Peso aproximado: 3,5 kg 
 

Un 01 
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Indicado para treino aeróbico, musculação, reeducação 

postural, fisioterapia preventiva e reabilitacional ou 

ginástica localizada 

Tamanho Extra Grande - 43 ao 45 (3 tiras de prender); 
Unissex; 

Portátil; 

Redução de 80% do impacto; 

Sola antiderrapante; 

Sistema IPS de proteção de impacto; 

Peso Suportado: de 50 a 95kg; 
Possibilidade de substituição das peças; 

Dimensões aproximadas: 30.0 cm x 65.0 cm x 16.0 cm (C x 

L x A) 

Peso aproximado: 3,5 kg 

 

18 

ESCADA DE CANTO TUBULAR 
 

- Indicada para reabilitação e treino da marcha; 

- Estrutura em aço carbono, madeira natural e chapa de 

madeira processada eucalipto grandis; 

- Revestimento: pintura epóxi e película de selador; 

- Dois corrimões equipados com dispositivos de regulagens 
de altura e encapados por revestimento em borracha 

sintética EVA antiderrapante; 

- 4 degraus e 1 rampa em madeira com sistema 

antiderrapante; 

- Altura máxima do corrimão: 1,40 m; 
- Altura mínima do corrimão: 1,15 m; 

- Comprimento montada reta: 3,17 m; 

- Comprimento montada de canto: 2,42 x 1,57 m; 

- Peso máximo suportado: 140 kg; 

- Dimensões e pesos aproximados  

250.0 cm x 90.0 cm x 140.0 cm (C x L x A) Peso: 115kg. 

Un 02 

19 

MACA DOBRÁVEL PORTÁTIL 
 

- Tamanho aproximado: 80X90X20cm 

- Peso aproximado: 15kg  

- Capacidade: 450 kg 

- Dimensões do Divã aberto: 180 x 80 cm (CxL) 
- Altura regulável de 55 a 80 cm 

- Acessório facilitador Incluso - apoio de cabeça revestido 

com espuma soft. 

Un 02 

20 

CADEIRA DE QUICK MASSAGEM 

 

- Dobrável, portátil, com 03 pontos de regulagem no apoio 

dos braços e 02 no assento. 
- Espuma D45 no assento.  

- Apoio peitoral deslizante e o de rosto com multipontos. 

 - Estrutura de aço reforçado na cor Branca ou prata 

- Capacidade: 150kg 

- Alça para transporte. 
- Peso aproximado: 12 kg 

Un 01 

21 

PLATAFORMA DESLIZANTE P/ TREINAMENTO 

FUNCIONAL 

 

- Produzido em placa sintética auto deslizante; 

- Chapa P.E. c/  2mm de espessura; 

- Revestimento de EVA Dublado 3mm; 
- Cor: Preto. 

Un 01 

mailto:cpl@unirg.edu.br


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: (063) 3612-7505 
 

cpl@unirg.edu.br 

 

 Pág. 21 de 36 

- Dimensões aproximadas : 2 x 0,5m (CxL) 

- Anteparos laterais compostos de Tacos de Madeira Maciça. 

- Itens inclusos: 1 par de sapatilhas de Helanca (calça tênis 

até nº 42) 

22 

KIT PARA HIDROTERAPIA  

 
Indicado para Hidroginástica, Hidroterapia, Posicionamento 

Adequado, Flutuação durante exercícios. 

Itens e medidas aproximadas: 

-Cinto Pélvico - 76cm x 16cm x 8cm; 

-Apoio Cervical - 49cm x 16cm x 8cm; 

-Argolas - 26cm x 5cm. 

Un 04 

23 

COLAR CERVICAL LONGO 

 

- Material: poliestireno revestido, com fita e fivela para 

envolver o tronco. 

- Tamanho: 60 x 40 x 10cm. 

Un 08 

24 

PLATAFORMA MODULAR PARA FUNDO DE PISCINA, 

PARA NATAÇÃO INFANTIL OU ADULTA, 
HIDROGINÁSTICA, HIDROTERAPIA  

 

- Permissão para trabalhar em menor profundidade; 

- Plataformas ligadas umas às outras; 

- Fixadas ao fundo por gravidade; 
- Ventosas colocadas em cada uma das colunas; 

- Material atóxico 

- Colorido 

- Facilidade de montagem 

- Medidas aproximadas (125X85X45 cm) 

Un 01 

25 

MINI CAMA ELÁSTICA 

 
- Estrutura em tubos redondos de aço carbono 1020.  

-Pintura epóxi. 

-Pés removíveis 

-Tela Sanet, costurada com linha de nylon nº 36 reforçada 

com alças, contornando toda a tela na parte superior, com 4 
costuras.  

-30 molas de tração zincadas, em aço carbono.  

-Sapatas em PVC super reforçado 

-Peso Máximo Suportado pelo Aparelho: 100 kg 

Un 03 

26 

CAMA ELÁSTICA P/  HIDROGINÁSTICA 

 

- Estrutura em aço c/ 32 molas de inox, para uso na água;  
- Dimensões aproximadas: 16cm altura x 91cm diâmetro; 

- Peso aproximado: 5kg 

- Peso suportado: máximo 150kg 

Un 02 

27 

CADEIRA DE RODAS 

 

- Estrutura em aço carbono e pintura epóxi (eletrostática); 
-Largura aprox. do assento: 40 cm; 

-Profundidade aprox. do assento: 41 cm; 

-Altura aprox. do encosto: 36 cm; 

-Capacidade máxima de peso: entre 80 e 100 kg 

-Peso aprox. da cadeira de rodas: 14 Kg; 

-Rodas dianteiras aro 6 com pneus maciços; 
-Rodas traseiras aro 24 com pneus infláveis; 

- Assento e encosto em nylon; 

- Com opção de almofada removível no assento;  

- Dobrável em “X”; 

- Freios bilaterais zincados; 

Un 01 
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- Aro impulsor bilateral; 

- Apoios para os braços; 

- Apoios para os pés; 

28 

APARELHO DE PRESSOTERAPIA 

 

- Indicado para drenagem linfática, drenagem venosa, 
medicina desportiva, ortopedia e fisioterapia, oncologia, 

medicina estética. 

- Número máximo de câmaras conectadas simultaneamente 

3 

- Pressão Selecionável 

- Tempo de compressão Selecionável 
- Tempo de exaustão Selecionável 

- Alimentação 110/220v 

- Frequência de alimentação 60 Hz 

- Potência máxima de entrada 115VA 

- Fusíveis Vidro 20mm 1,50A em127V, 0,80A em 220V 

Un 01 

29 

LUVA QUARK C/ CÂMARA ÚNICA  
 

-Para os Aparelhos De Linfomast E Angiotron 2s - Engate 

De Plástico; 

-Luva com câmaras pneumáticas confeccionadas em látex, o 

que permite rápida e eficiente assistência técnica, e são 

revestidas interna e externamente por nylon, o que oferece 
melhor condição de higiene. A câmara pneumática 

apresenta-se em forma de luva e é bastante longa, de forma 

a envolver a mão, pois esta também deve ser massageada. 

Un 01 

30 

APARELHO P/ UROLOGIA BIOFEEDBACK 

 

-Indicado para treinamento dos músculos pélvicos, 
fortalecimento muscular, conscientização corporal 

- Frequência Da Rede De Alimentação: 60hz 

- Potência De Entrada Máxima: 5va 

- Central De Controle Com Microprocessador 

- Escala Luminosa De Leds 
- Ajuste De Sensibilidade 

- Ajuste De Objetivo 

- Itens Inclusos: cabo de força, sonda vaginal inflável, 

insuflador 

-Alimentação 110/220v 

Un 01 

31 

APARELHO P/ UROLOGIA ELETROESTIMULAÇÃO 

BIOFEEDBACK 
 

- Indicado para tratamento de distúrbios uroginecológicos e 

coloproctológicos, por meio de técnicas de estimulação 

elétrica trancutânea, transanal e transvaginal, tais como: 

fortalecimento do assoalho pélvico, incontinência urinária, 
dores pós parto, prolapso vesical, prolapso retal, doenças do 

intestino grosso. 

 

Parâmetros de eletroestimulação: 

- Faixa de Amplitude: 80 mA (miliampéres) pico. 

- Forma de Pulso: Onda retangular bifásica simétrica 
balanceada. 

 

Parâmetros de Biofeedback:  

-Modo de funcionamento não informatizado: 1 a 5 picos 

durante um período de tempo de 1 a 10 segundos 

- Biofeedback de pressão representado por escala luminosa 
 

Un 

 

01 
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-ITENS INCLUSOS: 02 Eletrodos de silicone, cabo de força, 

cabo para estimulação, sonda de látex vaginal, sonda de 

látex anal, sonda de teflon vaginal, sonda de teflon vaginal 

pequena, sonda de teflon eletroestimulação anal, seringa 60 

ml, torneira abertura/fechamento da pressão, torre de 
Bargraph, cabo para comunicação serial com o 

microcomputador, 02 mangueiras cristal de 1,5m. 

 

-Alimentação: 110/220v 

 

05. DA ESTIMATIVA:  

 
5.1 O Valor total estimado previsto para aquisição dos equipamentos é de R$ 77.717,88 

(Setenta e sete mil setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos). 

 

06. PRAZO DE ENTREGA 

 
6.1 O prazo máximo é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do pedido 

de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG. 

 

07. LOCAL DE ENTREGA 

 

7.1 Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado no Centro 
Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, 

Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, 

 

08. CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1 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; 

d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 

8.2 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. 

 

8.3 O prazo de garantia é de no mínimo 12(doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo, e deverá ser comprovada com os seguintes documentos: 

 Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia 
seja igual ou superior ao solicitado; 

 Documento do fabricante permitindo o fornecedor oferecer prazo maior que o 
estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando o fornecedor 

optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula anterior; 

 Todos os custos de manutenção e de instalação serão de responsabilidade da 
empresa vencedora, durante o período de garantia; 

 
8.4 Os materiais deverão acompanhar acessórios para o completo funcionamento e manual 

de operação em português; 

 

8.5 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; 
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8.6 Os materiais deverão ser entregues em sua totalidade em embalagens resistentes que 

proporcione integridade do produto até o seu uso. 

 

8.7 A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal de Contrato e/ ou responsável designado 
pela CONTRATANTE para tal fim. 

 

 

 

Gurupi - TO, 29 de março de 2016. 

 
 

       GESTOR IMEDIATO:                                            Ordenador de Despesas: 

     (original assinado por)                                            (original assinado por)   

               Lady Sakay                                                 Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

  Reitora do Centro Universitário UNIRG                          Presidente da Fundação UNIRG 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016 

ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2016 
 

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 Presencial nº 20/2016, 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 ato de ratificação do Senhor Presidente da Fundação 

UNIRG, conforme Termo de Homologação datado de _____/_____/2016, exarado no 

despacho da Presidência nº ____/2016 às folhas nº ____, tudo constante no Processo 

Administrativo nº 2016.02.009586, do qual passa a fazer parte integrante este 
Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente Contrato é aquisição de Equipamentos para reestruturação da 

Clinica Escola de Fisioterapia, do Centro Universitário UNIRG, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência, documento que constitui o Anexo I deste Edital. 

 

2.2 Os materiais ofertado pelo licitante deverá 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 contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

 

2.3 A Contratada é vencedora do Pregão Presencial 20/2016, quanto ao item: 

Item Produto Quant. Valor Unit.  Valor Total 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

 
3.1- O prazo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 

do recebimento do Pedido de Compras enviado pelo Departamento de Compras e 

Suprimentos da Fundação UNIRG. 
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3.2 Os produtos oriundos da licitação serão entregues, Centro Administrativo da Fundação 

UNIRG, Departamento Almoxarifado Central, 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 feia das 08h00min às 18h00min. 
 

3.3 A requisição será expedida pelo Departamento de Compras e Suprimentos, por 

quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento 

por parte da Contratada, inclusive fax-símile e correio eletrônico. 

  

3.4 Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria 

aquisição/fabricação dos produtos. 

 

3.5 Os materiais deverão ser entregues em sua totalidade em embalagens resistentes 

que proporcione integridade do produto até o seu uso. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

4.1 O objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, 

contados da data da entrega dos materiais, pelo fiscal de contrato e/ou servidor designado 

pela Fundação UnirG. 
 

 4.2 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; 

 

 d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 

4.3 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 incluam os custos diretos e 

indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos. 

 

5.3 O pagamento será de 30 (trinta) dias após a confirmação da entrega dos materiais no 

Almoxarifado Central da Fundação Unirg, mediante a apresentação de Nota Fiscal que será 

conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, após verificada a regularidade 
fiscal da empresa contratada 

 

5.4 As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento dos 

materiais, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG. 
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5.5 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$_____ (valor da proposta da licitante 
vencedora). O preço é referente ao Pregão Presencial nº. 20/2016. 

 

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 

Orçamentárias nº. 0004.0401.12.364.1241.2088(Manutenção do Curso de Fisioterapia), 

e elementos de despesas 33.9.0.30-5500.00.000 (Material de Consumo), e 4.4.9.0.52-
5500.00.000 (Equipamentos e Material Permanente). 

  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

8.1 Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas.  

 
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, notificando à CONTRATADA as ocorrências/irregularidades de quaisquer fatos 

que exijam medidas corretivas. 

 
8.3 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir com as 

obrigações contratuais. 

 

8.4 Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado. 

 

8.5 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

 

8.6 Comunicar à licitante todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do 

instrumento. 

 
8.7 Rejeitar, no todo ou em parte, o equipamento que a licitante vencedora entregar e que 

não esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência. 

 

8.8 Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 

licitante vencedora. 

 
8.9 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 

da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 

danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1 Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os itens sejam fornecidos de 

acordo com o Anexo I - Termo de Referência. 

 

9.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 

trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito 
trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
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9.3 Substituir o equipamento em que se verifiquem danos em decorrência do transporte e 

de defeito, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente durante o período de garantia dos instrumentos. 

 
9.4 Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no . 

8.666/93 e no presente Edital. 

 

9.5 Permitir que a CONTRATANTE fiscalize a execução o Contrato, atendendo prontamente 

quaisquer exigências do fiscal de Contrato especialmente designado para acompanhamento 
do fornecimento dos materiais. 

 

9.6 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constada e prestar os 

esclarecimentos quando solicitados. 

 
9.7 É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o fornecimento dos materiais 

que for adjudicado em conseqüência deste contrato. 

 

9.8 Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano ou prejuízo 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: 

 

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 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. 
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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. 

 

12.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis, ou processo administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA GARANTIA 

 

13.1 A contratação terá vigência a partir da assinatura do instrumento contratual até 

31/12/2016, ou total adimplemento do objeto contratual. 
 

13.2 O prazo de Garantia dos produtos fornecidos não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, contados a partir do recebimento dos produtos, salvo disposição em contrario 

devidamente justificada e deverá ser comprovada com os seguintes documentos: 

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia 
seja igual ou superior ao solicitado; 

b) Documento do fabricante permitindo o fornecedor oferecer prazo maior que o 

estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando o fornecedor 

optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula anterior; 

c) Todos os custos de manutenção e de instalação serão de responsabilidade da 

empresa vencedora, durante o período de garantia. 
 

13.4 Os materiais deverão acompanhar acessórios para o completo funcionamento e 

manual de operação em português; 

 

13.5 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. 

 

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 conseqüências 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. 
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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 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. 
 

16.3 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. 

 

16.4 Reger-se-á o presente Contrato, e ainda os casos omissos, as disposições constantes 

nas Leis nº 10.520/2002, nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Edital do 
Pregão Presencial nº 19/2016 e Processo Administrativo nº 2016.02.09586. 

 

16.5 A publicação resumida do instrumento do contrato ou de seus aditamentos, em 

obediência ao Art. 61, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, será de responsabilidade do 

Departamento de Compras e Suprimentos, de acordo com a Portaria nº 378/2011 da 
Fundação UNIRG. 

 

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 PRESENCIAL Nº 20/2016 

 

ANEXO III 

 
 (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 Presencial nº. 

20/2016 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 Presencial nº 
20/2016, 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. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016 

 

 ANEXO IV 

 
 

  

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 PRESENCIAL Nº 20/2016 

 

  

ANEXO V 
 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO) 

 

 
 

(nome da empresa/consórcio)________, inscrita no CNPJ sob nº. ____________ - sediada no 

(endereço completo)_______________, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os 

requisitos de habilitação constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 20/2016, da 

Fundação UNIRG. 
 

 

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

 

 

 
 

__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Obs.: A Declaração 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 PRESENCIAL – Nº. 20/2016 

 

ANEXO VI: 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 

PRESENCIAL Nº 20/2016. 

 
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$ ... 

 

R$ ... 

) 

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

TOTAL GERAL: R$ ... (valor em algarismo e/ou por extenso) 

 

Dados da empresa: 

Razão Social: ____________________________________________________________________________; 

CGC (MF) nº: ____________________________________________________________________________; 

Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________________________; 

Endereço: _______________________________________________________________________________; 
Fone: ___________________________________________ Fax (se houver): ________________________; 

CEP: _________________________ Cidade: ________________________ Estado:_________________; 

Banco: _______________________________ Agência nº:__________Conta nº:____________________. 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome: ___________________________________________________________________________________; 
RG nº: ________________________________________CPF nº: __________________________________; 

Endereço completo:______________________________________________________________________; 

Cargo/Função ocupada: _________________________________________________________________; 

Fone: ____________________________________________________________________________________; 

Prazo de validade da proposta: ____________ dias (não inferior a 60 dias), contado da data 

da entrega de seu respectivo envelope. 
Local de entrega dos produtos e equipamentos: Almoxarifado Central da Fundação 

UNIRG. 

Prazo para entrega: 30(trinta) dias corridos, contados a partir da requisição expedita pelo 

Departamento 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 PRESENCIAL – Nº. 20/2016 

 

 ANEXO VII 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ 

no _______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14.12.2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

na mencionada Lei. 

 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover 

a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para 

efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

 

 
 

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

 

 

 
 

__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Obs.: A Declaração é meramente exemplificativa e 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 PRESENCIAL – Nº. 20/2016 

 

 ANEXO VIII 

 
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 completo, cargo, telefone, RG e CPF 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
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