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Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO por ITEM, Processo 
Administrativo nº. 2019.02.055675que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
Decreto Municipal nº 738/2017, de 1º de Agosto de 2017, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 155/2014, 
Decreto Federal nº 8.538/2015, Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, Resolução 
TCE/TO nº 181/2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, observadas as alterações e 
atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 

1- DO OBJETO  
 
1.1- A presente licitação tem por objeto Registro de Preços de forma eventual e parcelada para 

aquisição de materiais cirúrgicos e hospitalares para uso nas aulas práticas dos cursos da área 

de saúde da Universidade de Gurupi - UnirG, conforme quantitativo estimado e descrição 
constantes no Termo de Referência-Anexo I deste Edital. 

 

1.2- A descrição detalhada do(s) item (ns) consta(m) no Termo de Referência-Anexo I deste Edital, 
tendo as Licitantes interessadas em participar desta Licitação, que analisá-los cuidadosamente, pois 
que, em caso de divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência para 
efetivação da contratação. 
 

1.3- O uso do Sistema de Registro de Preços para essa aquisição está fundamentado no Decreto nº 
7.892/2013, haja vista a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata do objeto a ser 
adquirido pela Administração. 

 

1.4- Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, ANVISA, etc, atentando-se o 

Horário e Local para abertura da Licitação  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020 

PROCESSO N° 2019.02.055675 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

SISTEMA: ABERTO/FECHADO 

ORÇAMENTO SIGILOSO 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 22/04/2020 ás 08:50H (Horário de Brasília) 

ABERTURA DA SESSÃO: 22/04/2020 ás 9:00 H (Horário de Brasília)                       
LOCAL: Aplicativo no web-site:  www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

Observação: Não havendo expediente na Fundação UNIRG ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data definida, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário. 
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proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

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

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1- Somente poderão participar deste Pregão as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(ME e EPP) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que atenda às 
exigências deste edital e esteja devidamente cadastrada no portal da Confederação Nacional dos 

Municípios (www.portaldecompraspublicas.com.br). 
 
2.2- É vedado participar da presente licitação as empresas:  

a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou 
extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

a1) Só será permitida a participação de empresas em recuperação e extrajudicial se 

comprovada, respectivamente a aprovação ou homologação do plano de recuperação pelo 

juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação que ateste 
aptidão econômica e financeira para o certame. 

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 
nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer 
que seja sua forma de constituição;  

d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável 
pela licitação;  

e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;  
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

g) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 

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- Das Declarações da Plataforma Eletrônica 
 

2.3.1- A licitante deverá assinalar/declarar em campo próprio do sistema as seguintes 
declarações: 

a) Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados:  “Declaro, sob as penas da Lei, que não 
ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”. 
 

b) Declaração de conhecimento do Edital: “ Declaro para os devidos fins legais que conheço 
todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

c) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos: “Declaro sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores”. 
 

d) Declaração de Não Emprego de Menor: “Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
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insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal”. 
 

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta: “Declaro que a proposta apresentada 
para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é 
estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP”. 
 

f) Declaração de Veracidade: “Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as 
declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 
10.024/2019.”. 

2.3.2- A falsidade das declarações de que trata o item anterior sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital, em conformidade com § 5º do art.26 e aplicações encima do art.49 inc.3º do 
Decreto nº10.024/2019, de 20/09/2019 e demais legislações pertinentes. 

2.4- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas.  
 

3- DO CREDENCIAMENTO  

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

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

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

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

www.portaldecompraspublicas.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação. 
 

 

4- DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 

4.1- Do envio das propostas de preços e dos documentos de habilitação 

  
4.1.1- Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, as licitantes interessadas e pariticpar do 
certame, deverão estar devidamente credenciadas no portal de compras públicas, e deverão 

encaminar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, observando o disposto neste Edital. 

4.1.2- A licitante poderá rever as condições de sua proposta e documentos de habilitação, retirar ou 
substituir os anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
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4.1.2.1- Encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou encaminhamento de 
nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

4.1.3- Serão consideradas inválidas propostas e/ou documentos de habilitação apresentados por 
quaisquer outros meios. 

4.1.4- Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela licitante, 
observado o disposto no item 4.1.1 não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá 
somente após os procedimentos acerca da negociação e julgamento de proposta. 

4.1.5- A proposta, os documentos de habilitação da licitante melhor classificada e eventuais 
documentos extras solicitados, somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

4.1.5.1- Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor 
classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de três horas contadas da 

solicitação da pregoeira via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta 
atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo 
ser prorrogado a critério da Pregoeira conforme o caso. 

4.1.6- A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, documentos e lances. 
 

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

4.1.7- Nos preços ofertados mediante o cadastro da proposta dserão considerados obrigatoriamente:  
a) Preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas 

decimais;  

b) Marca, modelo, fabricante (no que couber); 

c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 

da sessão deste pregão eletrônico. 

4.1.7.1- A apresentação da proposta por parte da licitante significa o pleno conhecimento e sua 
integral concordância com o disposto neste edital e seus anexos. 
 

4.1.7.2- Nos preços ofertados pela licitante no cadastro de sua proposta no sistema já deverão estar 

inclusas todas as despesas que possam influenciar nos custos, tais como: despesas de custo com 

transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 

obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, bem como 

todos os ônus diretos. 

4.1.7.3- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas.  

 

4.2- Da abertura e do julgamento das propostas de preços 
 

4.2.1- Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, 
passando a pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos no Termo de Referência e neste instrumento convocatório. 
 

4.2.2- A pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO por ITEM. 
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4.2.3- A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 
levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no neste Edital. 

 
4.3- Da sessão de disputa  

 

4.3.1- A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e 
condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 

 

4.3.2- Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 
4.3.4- A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, sendo o intervalo mínimo de diferença de valores livre, o qual incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
4.3.5- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro. 

 
4.3.6- Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 
 
4.3.7- Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o ICMS, taxas, 
impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a 
Fundação UNIRG. 
 

4.4. Do modo de disputa e da formulação de lances 

 

4.4.1- O modo de disputa adotado para este certame é o aberto e fechado, em que as licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras de 
classificação inicial das propostas e as demais pertinentes constantes neste edital.   

 
4.4.2- A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, 

improrrogáveis. 

 
4.4.3- Encerrado o prazo de 15 minutos previsto no item anterior o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 
 

4.4.4- Encerrada a sessão dos lances, com o decurso do prazo de dez minutos, o sistema abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 
dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
4.4.5- Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances 
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

 
4.4.6- Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 4.4.4 e 4.4.5, o sistema ordenará os lances em 
ordem crescente de vantajosidade. 

 
4.4.7- Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 4.4.4 e 4.4.5, será 
reinicianda a etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 4.4.6. 
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4.4.8- Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliada pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 4.4.7. 
 

4.4.8.1- Caso não haja lances, a licitante vencedora será aquele que houver ofertado a melhor 
proposta inicial. 
 
4.4.9- No caso do sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, retomando a pregoieria quando possível sua atuação na sessão, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
4.4.10- Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico portaldecompraspublicas.com.br. 
 

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

4.5. Da Negociação  

4.5.1- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira encaminhará, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

4.5.2- A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

4.6. Da Proposta Atualizada  

 
4.6.1- O prazo para envio da proposta atualizada ao último lance ofertado/negociado e, se 

necessário, de documentos complementares que possam ter sido solicitados, será de três horas 

contadas da solicitação da pregoeira no sistema, devendo tal prazo ser considerado em horário 
de expediente.  

4.6.1.1- A proposta atualizada e os documentos que trata o item anterior deverão ser anexados na 
plataforma eletrônica, não sendo aceitos mediante outro meio. 

4.6.2-A proposta atualizada deverá ser apresentada digitada, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, borrões, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa (se 

Procurador acompanhado da respectiva Procuração e documento de identificação com foto 

legível) e conter expressamente: 

a) Identificação do Pregão Eletrônico, número do Processo Licitatório;  

b) Razão Social da empresa, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números 
do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

c) Indicação de ordem sequencial e numérica de cada item, bem como a respectiva quantidade 
conforme descrito no Termo de Referência-Anexo I deste Edital; 

d) O preço unitário e total para cada item cotado em algarismos, e o valor total da proposta em 
algarismo e por extenso, ambos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais; 

e) A descrição/especificação completa, detalhada e individualizada dos produtos ofertados de 
forma a demonstrar que atendem as especificações mínimas constantes no Termo de 
Referência-Anexo I deste Edital; 

f) Marca/Modelo/Fabricante, conforme o caso; 

g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 
sua apresentação na plataforma eletrônica; 
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h) Conter prazo de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I 
deste Edital; 

i) Prazo e forma de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I 
deste Edital;  

j) Forma de pagamento, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital; 

k) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento; 

l) Identificação com nome, dados pessoais, telefone para contato do responsável legal da empresa 
que assinará a Ata de Registro de Preços e o Contrato, desde de este tenha poderes para tal ato 
em nome da proponente. 

4.6.3- Na proposta atualizada não será admitindas expressões vagas ou imprecisas, de maneira a 
não ensejar dúvidas e para demonstrar que o objeto ofertado atende corretamente às especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência –Anexo I deste Edital. 

4.6.4- Os itens constantes nas propostas que eventualmente não contemplem às especificações 
contidas no Termo de Referência-Anexo I deste Edital serão desconsiderados.  
 

4.6.5- O não envio da proposta atualizada e demais documentos no prazo e forma/requisitos 
estipulados, ou o descumprimento de eventuais diligências determinadas pela Pregoeira, ou o 
abandono do certame acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 
processo sancionatório contra a Licitante. 
 

4.6.6- Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração.  
 

4.6.6.1- Podendo a pregoeira, no julgamento da habilitação e das propostas, sanear erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada. 
 

5 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 

5.1- Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa 
poderá impugnar o Ato Convocatório. 
 

5.2- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à 
pregoeira em igual forma e prazo descrito no item anterior. 

 
5.3- Os pedidos de impugnação e de esclarecimentos deverão ser realizados exclusivamente na forma 
eletrônica, através do site provedor do sistema.  

5.4- A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 
medida excepcional e deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

5.5-  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 
certame.  

5.6- Caberá à pregoeira receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais e auxílio dos responsáveis pela 
elaboração desses documentos. 

5.7- O prazo para decisão de que trata o item anterior é de dois dias úteis, contados da data de 
recebimento. 

5.8-  As respostas aos pedidos de impugnação e de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a Administração. 

6 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.  
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6.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

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

6.1.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência do direito de recurso, estando a pregoeira autorizada a adjudicar o objeto 
do certame à licitante vencedora e encaminhar o processo à autoridade competente para a 

homologação. 
6.1.3- As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
6.1.4- O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais 
licitantes, serão realizados exclusivamente através do sistema eletrônico no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

6.1.5- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
6.1.6- Julgado o recurso, a decisão será publicada no www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
ainda, a requerimento de cópia da decisão diretamente a pregoeira. 

6.2- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

6.2.1- A adjudicação será feita considerando o MENOR PREÇO - POR ITEM. 

6.2.3- Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente será efetuado o 
registro dos preços mediante a formalização da Ata de Registro de Preços; 
 

6.3- O vencedor será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 

recebimento da convocação/comunicação, assinar a Ata de Registro de Preços. 
 

6.3.1- A recusa injustificada da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro de Preços, o 
prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, 
sujeitando-a a aplicação das penalidades previstas neste Edital.  
 
 

7 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 

7.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 
proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a pela consulta consolidada de pessoa jurídica, 
emitida pelo portal do Tribunal de Contas da União no endereço eletrônico (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) em observância aos princípios de simplificação e racionalização de serviços 
públicos digitais, com fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 
2016 e a IN032017/TCETO. 
 
7.1.1- Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará a licitante inabilitada, por falta de 
condição de participação inabilitando com comunicação via chat, justificativas e através das 
ferramentas de transparência do APP no portal de Compras Públicas. 
 

7.1.2- Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada por 
meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o caso. 
 

7.1.3- É dever da licitante atualizar previamente as comprovações/documentação constantes do 
Portal de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.  
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7.1.4- Havendo superveniência de fatos impeditivos, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as 
penalidades legais cabíveis.  
 
7.1.5- Realizada a verificação acima, a habilitação da(s) Licitante(s) será aferida por intermédio dos 

documentos comprobatórios de Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e as Declarações assinaladas exigidas 

neste Edital. 
 
7.2- Dos Documentos a serem enviados com fins de comprovação da habilitação da(s) 

licitante(s) será aferida por intermédio dos seguintes documentos: 
 
7.2.1- Para Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista a Licitante deverá apresentar: 

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva 
sede, para o caso de empresário individual; 

b) Cópia autenticada do Documento de Identidade e do CPF dos sócios ou diretores; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI; 

d) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, para licitante Microempreendedor 
Individual – MEI,  hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, caso a Licitante seja sucursal, filial ou agência; 

f) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede da 
Licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de 
sociedade simples; 

g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

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

7.3- Para a Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista a Licitante Deverá Apresentar: 
a) Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

Certidão Expedida Conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou 
Distrital; 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou 

Distrital, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
d) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente 

válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante 

o FGTS; 
e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de 

inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site 
www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, como Prova de 
Inexistência de Débitos perante a Justiça do Trabalho, ou outra que tenha a mesma 
comprovação na forma da lei. 

 
7.3.1- Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 
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7.3.2- Caso a Licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da mesma, ou outra equivalente que 
demonstre tal isenção. 
 

7.4- Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a licitante deverá apresentar: 

a) Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial 
(Lei nº 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
Certidão.  

a.1) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as 
certidões de cada um dos distribuidores. 

 

7.5- Para comprovação da qualificação técnica, os licitantes deverão apresentar: 
a) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente 

pertinente e compatível com objeto do PREGÃO, expedido por entidade pública ou privado, 
usuária do bem em questão.  
 

a.1) O atestado deverá conter os dados do responsável por sua emissão, tais como: nome 
completo, função exercida, telefone, RG e CPF. (Anexo VII). 

a.2) O documento mencionado neste item deverá ser assinado por servidor/funcionário com 
competência para atestar tal capacidade da licitante, caso tenha sido fornecido por 
Administração Pública. E, no caso de o Atestado ser emitido por entidade privada, deverá ser 
feito o reconhecimento de firma em Cartório. 

 
7.6- As licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação 
jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. Ainda que 
apresente alguma restrição fiscal ou trabalhista.  
 

7.6.1- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 
7.6.2- Caso conste a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou 
trabalhista, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração de vencedora, comprovar a regularização. Tal prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
 

7.6.3- A não-regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido 
o mesmo prazo para regularização. 
 

7.7- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação.  
 

7.7.1- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
 

7.8- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferente do constante nos 
documentos enviados, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 

7.8.1- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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7.8.2- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 

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

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

7.11- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira poderá, 
a seu critério, suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 
da mesma. 
 

7.12- Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 

7.13- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 
 

8- DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DA VALIDADE E DA SUA PUBLICIDADE 
 

8.1- Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a 
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93. 
 

8.1.1- A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 

7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

8.1.2- A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua 
vigência eletrônica oficial da Fundação Unirg 
(https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/atas/). 

 

8.2- O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços. 
 

8.2.1- O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser 
rescindido a qualquer  tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 
8.666/93. 

 
8.3- O prestador deverá durante a vigência da Ata de Registro de Preço e Contrato/Nota de 
Empenho, manter as condições de habilitação apresentadas na licitação.  
 
8.4- O prestador não poderá ceder ou transferir a execução do Contrato/Nota de Empenho, total ou 
parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão. 
 

8.5- Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4º do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, poderá ser 
dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho.  
 

8.6- 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. 
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8.7- Independente de transcrição consideram-se como parte integrante da ARP e da Nota de 
Empenho este Edital seus anexos e a proposta de preço apresentada pela licitante vencedora. 

 
 

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1- A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG, conforme Nota de Empenho. 
 

9.2- O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 03 (tres) parcelas de iguais valores, 
em 30, 60 e 90 dias, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da 
Fundação UnirG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal de Aquisição de Produtos, que será 
conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal 

da empresa contratada, devendo ser observado o disposto no Termo de Referência-Anexo I e 
nas Cláusulas específicas da Minuta da Ata de Registro de Preços-Anexo II, ambos deste 

Edital. 
 
10 - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL 

DE ENTREGA E DA GARANTIA. 
 

10.1- Os procedimentos quanto à forma de aquisição, prazo, condições de recebimento, local de 

entrega e garantia do objeto, dentre outras informações, devendo ser observado o disposto no 
Termo de Referência-Anexo I, bem como nas Cláusulas específicas das Minutas da Ata de 

Registro de Preços–Anexo I, ambos deste Edital. 
 

 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

 
11.1- As obrigações das Partes da ARP, além das constantes na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 

7.892/2013, deverão ser observadas conforme elencadas no Termo de Referência - Anexo I e 

na Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços a ser firmada conforme Minuta - Anexo II. 

 
 

12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

 
12.1- A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis subsidiárias, 
garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das 
demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas: 

 
12.1.1- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 

12.1.2- Apresentar documentação falsa; 
 

12.1.3- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

12.1.3.1 - deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como os 
documentos de habilitação e demais documentos nos prazos determinados neste edital. 

 

12.1.4- Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

12.1.5- Não mantiver a proposta; 
 
12.1.6- Cometer fraude fiscal; 

12.1.7- Comportar-se de modo inidôneo; 
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12.1.7.1 - Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos artigos 90, 92, 
93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

12.1.8 - Pelo atraso na execução dos serviços ou na entrega dos produtos, em relação ao prazo 
proposto e aceito. 
 
12.2 - A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as sanções 

previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 
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, a Administração poderá, uma vez garantida a prévia e 

ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
 

a. ADVERTÊNCIA por escrito; 
 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual 
não cumprida a juízo da Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.3 - 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. 
 

12.4 - 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, podendo ser aplicada 
as sanções civis ou penais cabíveis. 
 

12.5 - 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. 
 

13 - VARIAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
13.1 - Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo quando 
houver disciplinamento diverso. 
 
13.2 - A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-
financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de 
mercado. 
 

13.2.1- Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a Fundação 
UNIRG a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do 
preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos. 
 

13.2.2- Caso a Fundação UNIRG já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a 
empresa realize a prestação dos serviços, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, 
esta não incidirá sobre o(s) pedido(s) já formalizado(s) e empenhado(s). 
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13.3 - A Fundação UNIRG terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do pleito, para 
análise dos pedidos de revisão recebidos. 
 

13.3.1 - Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela Fundação UNIRG. 
Nesse caso, Fundação UNIRG procederá ao reforço dos valores pertinentes aos materiais 
empenhados após o pedido de revisão. 

 

13.3.2 - A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de 
revisão seja julgado improcedente. 
 

13.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, a Fundação convocará o licitante visando a negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
 

13.4.1 - Frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido. 
 

13.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o contratado, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Fundação 
UNIRG poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento. 
 

13.6 - O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 

 

14 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 

14.1 - O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 

I - Pela Administração, quando: 

a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de 
Preços; 

b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de 
preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela 
Lei n.º 8.883/94; 

c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao 
praticado pelo mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 
da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94; 

 

II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

 

14.2 - O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá 
ser fundamentada. 
 

14.3 - A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feita por escrito, 
juntando-se o comprovante de recebimento.  
 
14.4 - No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação 
será feita por publicação, no Diário Oficial do Estado do Tocantins, considerando-se cancelado o 
registro do prestador, a partir do 5º dia útil, a contar da publicação.  

14.5 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga da 
entrega dos equipamentos, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

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/Fax: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
 

 

Pág. 15 de 48 

Fls.: _____________ 
 

Rubrica: _________ 

 

15 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
15.1 - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante anuência do Órgão Gerenciador 
da Ata e aceitação da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto Federal nº 7.892/2013, no Decreto Municipal nº 738/2017 e demais normas em vigor e 
respectivas atualizações. 
 
15.2 - Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da referida Ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. 
 
15.3 - Poderá o beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos equipamentos decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 

15.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, 
não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

 
15.5- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
15.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de   da ata. 
 
15.7 - Compete ao órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 

15.8 - A Fundação UNIRG, na qualidade de órgão gerenciador, só autorizará a adesão à Ata após a 
primeira contratação por órgão integrante da mencionada Ata. 
 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1- Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão 
início e término em dia de expediente na Fundação UNIRG, e serão sempre considerados em dias 
corridos, salvo se outra forma for prevista. 
 
16.2- Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer atos do 
procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados para 
o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja expediente na Fundação 
UNIRG. 
 

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

16.4- Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
entregrar os produtos adjudicados, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
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16.5- A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente 
licitação, sem que disto decorra qualquer direito às licitantes, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
 

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

 

16.6- É facultado à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, com vistas ao 
saneamento documental, promover diligências, e havendo a necessidade de suspender a sessão 
pública para tal, a mesma somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sitema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência. 
 

16.7- Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação. A pregoeira reserva-
se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
 

16.8- A pregoeira poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no 
assunto objeto desta licitação. 
 

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

16.10- O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

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

16.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 

16.13- O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página 
(https://unitransparencia.unirg.edu.br/editais). 
 

16.14- O foro da cidade de Gurupi/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente 
licitação e da aplicação do presente Edital. 
 

16.15 - São partes integrantes do presente Edital: 

 Anexo I: Termo de Referência; 

 Anexo II: Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 Anexo III: Minuta do Extrato da Ata de Registro de Preços; 

 Anexo IV: Modelo de Proposta de Preço Atualizada; 

 Anexo V: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica. 
 

Gurupi-TO,20 de março de 2020. 

 

 

Telma Pereira se S. Milhomem 
Pregoeira da Fundação UNIRG 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 003/2020 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 

1. DEMANDANTE 
ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIRG. 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Graduação e Extensão. 

RESPONSÁVEL: Eduardo Fernandes de Miranda. 
TELEFONE: (63) 3612-7686. 

E-MAIL: planreitoria@unirg.edu.br.   
 
 

2. DO OBJETO  
 

2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de materiais cirúrgicos e 
hospitalares para uso nas aulas práticas dos cursos da área de saúde da Universidade de 

Gurupi - UnirG,, de acordo com as especificações e quantidades apresentadas neste Termo. 
 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 
3.1. A aquisição dos materiais tem por finalidade atender as necessidades dos cursos da área de 
saúde e órgãos de apoio da Universidade de Gurupi - UnirG, garantindo o conhecimento prático e 
técnico. As demandas foram informadas por cada unidade no planejamento orçamentário 2019 e 
consolidadas neste termo. 

 
 
4. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

4.1. A licitação a ser realizada para a aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada 
na modalidade/forma PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento TIPO MENOR PREÇO POR 

ITEM, EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – ME,  utilizando o SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, com fins de otimização do processo de contratação de bens pela 
Administração. 

 
4.2. O Sistema Registro de Preços utilizado para a presente aquisição está fundamentado no Decreto 

nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 738/2017 e posteriores alterações e atualizações, 
considerando a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata das aquisições 
necessárias para utilização mencionada, conforme hipóteses dos incisos I, II, III e IV do Art. 3º do 
Decreto nº 7.892/2013.  

 

4.3. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, 
em especial pela Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto nº 1.024, de 20 de setembro de 

2019, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 
155/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015, Decreto Federal nº 9.438, de 30 de agosto de 

2018, Resolução TCE/TO nº 181/2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, 

observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO  
 

5.1. O objeto a ser fornecido deverá ser novo e de primeira qualidade. Na proposta a ser ofertada 
deverá apresentar a descrição completa, detalhada e individualizada dos produtos cotados, com 
indicação de marca, fabricante e modelo, não se admitindo expressões vagas ou imprecisas, de 
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maneira a não ensejar dúvidas por ocasião da análise e do julgamento e para demonstrar que 
atende corretamente às especificações técnicas constantes neste termo. 

 

5.2. As descrições dos equipamentos abaixo elencadas são todas de qualidade mínima, portanto 
deverão ser prestigiadas mercadorias de qualidades iguais ou superiores aos dos descritos abaixo, 
garantindo-se que a Fundação UNIRG não adquirirá produtos de linha inferiores. 

 
5.3. A proposta cujos itens cotados apresentarem qualidade inferior aos do solicitado, poderá a 

critério técnico, será desclassificada. 

 
5.4. As especificações mínimas e quantitativos estimados dos materiais a serem adquiridos estão 

constantes na tabela seguinte: 

 

Item Descrição / Especificação Un. Quant. 

1 ABAIXADOR LINGUA MADEIRA (TIPO PALITO DE PICOLE ) PCT C/ 
100UND - Abaixador de língua em madeira, não estéril, uso médico, 
descartável e de uso único. 

pacote 12 

2 AGUA DESTILADA P/INJECAO 10ML 
Caixa com 200 ampolas de 10mL; 
Estéril e apirogênica; 
Indicações: meio de diluição para medicamentos 

caixa 23 

3 AGULHA CARPULE - Agulha com bisel trifacetado; Cânula altamente 
flexível siliconizada; Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que 
garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto; Produto de uso único; Estéril 
a óxido de etileno; Comprimento: Longa: 30mm. 
Curta: 22mm. Extra-Curta: 15mm. Caixa com 100 unidades 

caixa 3 

4 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - Agulha hipodérmica indicada para 
acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e 
extração de sangue. 
Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. 
Atóxica, apirogênica e descartável. 
Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. 
Canhão em polipropileno com cores padronizadas. 
Adaptador tipo luer. 
Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de 
polipropileno com abertura em pétala. CX.50UN 

caixa 5 

5 AGULHA DESCARTAVEL 25X0,08 - Comprimento: 25mm. 
Calibre: 0,80mm. 
Medida em gauge: 21G x 1''. 
Referência BD: 360212. 
Esterilizado por radiação gama. 
Siliconizada. 
Bisel trifacetado. 
Caixa com 100 unidades 

caixa 3 

6 AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,70 22 G1" - Cânula com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, siliconizada, permitindo um deslize 
suave e perfeito;Disponível - em vários calibres para atender aos 
diferentes procedimentos nas rotinas dos profissionais da saúde. 
Canhão - permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Embalagem - em 
invólucro apropriado individual, esterilizada por óxido de etileno e 
submetida a todos ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo 
com as normas NBR e Farmacopéia.Esterilização - válida por cinco 
anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem 
intacta.Calibres e CoresO canhão permite conexão perfeita nas 
seringas de Bico Slip ou Luer Lock, apresentam com código de cor. CX. 
50 UN 

caixa 5 
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7 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - Corpo de aço inoxidável biselado; 
Canhão em plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de 
etileno; Embalada individualmente; Resistentes aos processos de 
manuseio; Capaz de manter sua integridade. 

caixa 5 

8 AGULHAS PARA ELETROLIFITING 
Produto: Dimensões: 4.0 cm x 1.5 cm x 1.5 cm (C x L x A); Peso: 0.002 
kg; Contém 10 unidades; Agulha de aço inox sem partes plásticas; 
Tamanho aproximado:15 x 4 milímetros; 

caixa 12 

9 AGULHA PISTOLA BIOPSIA - Agulha guilhotina descartável para 
dispositivo automático de biopsia de tecidos moles. O fuso tem uma 
cavidade ecogénica interna a recolher uma grande amostra. O 
centímetro da cânula tem uma rolha deslizante. 

unidade 4 

10 ALCOOL ETILICO GEL 65% 500ML (LIMPEZA) 
Álcool em Gel 65° INPM 500ml; Álcool Etílico Hidratado 65°INPM 
Conteúdo: 500g; Limpador de uso geral. 

unidade 18 

11 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 70% INPM, 1000ML P/ 
LABORATORIO Liquido; Incolor;  
Volátil; Inflamável; Odor: característico do álcool. Tem ação bactericida 
necessária para desinfecção exigida pelo Ministério da Saúde, cujo 
mecanismo envolve a precipitação das proteínas bacterianas e a 
dissolução dos lipídios da membrana, ocasionando a sua eliminação. 
COMPOSIÇÃO: Etanol Água Deionizada e Desnaturante. PRINCIPIO 
ATIVO: Etanol com concentração de 70° INPM. 

unidade 279 

12 ALGODAO HIDROFILO, ROLO 500G. Não estéril; - 100% puro algodão: 
macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Cor: Branco; - Peso: 500g; 
- Dermatologicamente testado; - Produto com validade. 

unidade 24 

13 ALGODAO HIDROFOBO 1000G - É elaborado com fibras 100% 
algodão cru;Com baixo teor de impurezas, transformado em mantas 
uniformes, não estéril;Indicado  para proteção de canais auriculares de 
animais na hora do banho;Para camada protetora das partes 
traumatizadas, como acolchoamento e proteção das fraturas 
ósseas;Para fabricação de aparelhos gessados e ortopedia em geral.  

pacote 5 

14 ALGODAO HIDROFOBICO - ROLETE DENTAL C/ FORMATO 
CILINDRICO C/ 100 UND. 

pacote 5 

15 ALGODÃO QUADRADO 
Pacote com 95 g; cor: branco;  Composição: fibras de algodão, 
alvejadas, macias e absorventes. 

pacote 13 

16 ALMOTOLIA 250ML - Almotolia 250ml Ambar; 
Graduado em alto relevo com bico reto. 

unidade 22 

17 ANESTESICO LIDOCAINA 2%, C/ EPINEFRINA 1:100.000 CX C/50UN 
- - Solução estéril injetável de Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) 
+Epinefina 20 µg /mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL. 
Cada embalagem contém 50 tubetes. - Solução estéril injetável de 
Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefina 12,5 µg /mL 
acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL. Cada embalagem 
contém 50 tubetes. - Solução estéril injetável de Cloridrato de 
lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefina 10 µg /mL acondicionada em 
tubetes de vidro de 1,8 mL. Cada embalagem contém 50 tubetes. - 
Solução estéril injetável de Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) 
+Epinefina 5 µg /mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL. 
Cada embalagem contém 50 tubetes. 

caixa 3 

18 ATADURA ALGODAO 15CMx1M - 15cm x 1,8m 13 Fios; Sem 
desfiamento lateral;  Compressão uniforme; Enfaixamento perfeito; 
Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. 

unidade 5 

19 BACIA REDONDA LAVAGEM INOX 30X6,3 2,5L - Bacia redonda em 
aço inoxidável; 
Dimensões: 30 x 6,3 cm; Capacidade: 2,5L; 

unidade 5 
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Material: Aço inoxidável; 

20 BANDEJA ACO INOX 20X09X1,5CM - Bandeja Retangular Lisa em Aço 
Inoxidável; 
•Dimensões: 20 x 9 x 1,5 cm; 
•Material: Aço Inoxidável; 

unidade 6 

21 BANDEJA ACO INOX 30X20X04CM - Fabricado com a alta qualidade 
do aço INOX AISI 420, que determina sua utilização por anos de 
processamento e reutilização.Produto indicado para uso em autoclaves 
(vapor e óxido de etileno) e estufas.Utilizado em clínicas e consultórios 
médicos, odontológicos e veterinários, centros cirúrgicos, itens de 
cabeceira em hospitais, utensílios de laboratório, bem como 
esteticistas e podólogos. 

unidade 10 

22 Barra Magnética Lisa PTFE 5x15 cm; Barra magnética cilíndrica lisa 
em teflon resistente a temperaturas de -50+120ºC 

unidade 12 

23 Barrilete em PVC c/ Torneira 10ml Material: PVC Capacidade: 10 litros 
Com visor de nível em mangueira cristal e torneira; 

unidade 3 

24 BOLSA COLETORA DE DIURESE - Tampa Protetora do Conector: 
Polietileno; Conector Universal: PVC; Tubo Extensor: PVC; 
Clamp Corta Fluxo: Polietileno; Bolsa Coletora: PVC; Suporte de 
Fixação tipo cabide: Polietileno; 
Válvula antirrefluxo: PVC; Filtro Hidrófobo: Poliamida; Válvula de 
Drenagem: Polietileno; 
Tubo de Drenagem: PVC; Ponto de coleta de amostra: PVC com 
membrana de látex auto cicatrizante. 

unidade 18 

25 CABO BISTURI Nº 03 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável  
Para Lâminas nº 10 a 17; Comprimento: 13 cm 
Material Autoclavável; Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não 
Cortante  

unidade 8 

26 CABO BISTURI Nº 04 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável 
Para Lâminas nº 18 a 36; Comprimento: 13,5 cm; Material 
Autoclavável 
Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante  

unidade 4 

27 CAIXA CIRURGICA INOX 26X12X6 - Caixa Perfurada para guardar 
instrumentais cirúrgicos e para esterilização de instrumentais 
médicos, ondontológicos e veterinarios. 
Confeccionada em Inox  

unidade 6 

 

28 

CAIXA COLETORA MATERIAL PERFURO/CORTANTE - Caixa coletora 
para material perfuro/cortante 13L  
Desenvolvido para desprezar todo material que corta ou perfura, como: 
Agulhas, Lancetas, Vidros em geral, Lâminas de Bisturi, Ampolas, 
Cateteres, Equipos, etc; 
Possuem alça dupla para transporte; 
Contra- trava de segurança; 
Produzido de acordo com as normas vigentes. 

unidade 6 

29 CAIXA PEQUENA CIRURGIACaixa cirúrgica básica com 32 peças, 
todos os itens em aço inox, composta por:01 Caixa 26 x 12 x 0601 
Porta Agulha mayo 16 cm01 Pinça Anatômica 16 cm01 Pinça c/ Dente 
de rato 16 cm01 Cabo de bisturi Nº 4 (Lâmina 20 a 24)01 Afastador 
Farabeuf 13 mm/15 cm adulto04 Pinças Backhaus 10 cm02 Pinças 
Allis 15 cm02 Pinças Mosquito 12 cm Curva02 Pinças Mosquito 12 cm 
Reta02 Pinças Kelly  16 cm Curva02 Pinças Kelly  16 cm Reta01 
Tesoura Metzenbaum 15 cm Reta01 Tesoura Mayo Stille 15 cm 
Curva01 Tesoura Retirada de Ponto 12 cm01 Pinça Pean 16 cm 
Curativo02 Pinças Rochester Pean 18 cm Curva01 Pinça Rochester 
Pean 18 cm Reta01 Tesoura F/F 15 cm Reta02 Pinças Kocher 16 cm 
Curva01 Pinça Kocher 16 cm Reta 10 Lâminas de Bisturi 

caixa 5 
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30 CATETER INTRAVENOSO N 14 - Indicado para prover acessos 
intravenosos no sistema vascular periférico para administrar fluidos e 
drogas, indicado para infusðes à curto prazo. Modelo: Cateter 
Periférico Intravenoso Descartável 

unidade 13 

31 CATETER INTRAVENOSO N 16 - Estéril (esterilizado por óxido de 
etileno); Apirogênico; 
Atóxico; Radiopaco; Possui filtro que reduz a pressão interna da 
câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da 
punção; Látex Free; 200ml/min. 

unidade 13 

32 CATETER INTRAVENOSO N 18 - Cateter intravenoso periférico do tipo 
"por-fora-da-agulha", constituido por: agulha siliconizada c/bisel bi-
angulado e trifacetado cateter (ou cânula) em biomaterial Teflon; 
protetor do conjunto agulha /cateter; conector Luer-lok, translúcido 
na cor cinza e com ranhuras p/fixação; câmara de refluxo em "cristal"; 
tampa/filtro da camara de refluxo do tipo "Bio-Seletivo"; periférica, 
p/infusões de  média duração, comprimento do cateter 4,5cm; 
emb.indiv.em blister estéril  

unidade 13 

33 COMPRESSA 7,5X7,5 CM, ESTERIL 9 FIOS, PCT C/ 500UN - 100% 
puro algodão: Macio e extra-absorvente; Com 8 camadas e 5 dobras; 
09 fios por cm²; Estéril; Dimensão aberta: 15x15 cm; Dimensão 
fechada: 7,5x7,5 cm; Pacote com 500 unidades.  

pacote 11 

34 COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25CM NAO ESTERIL - PCT C/ 
50 UN - 23cm x 25cm Alva 10g Não Estéril com 50 unidades - 100% 
algodão  

pacote 3 

35 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM, NAO ESTERIL 13 FIOS, PCT C/ 
500UN - 100% puro algodão: Macio e extra-absorvente; Com 8 
camadas e 5 dobras; 13 fios por cm²; 
Não estéril; Dimensão aberta: 15x15 cm; 
Dimensão fechada: 7,5x7,5 cm; Pacote com 500 unidades. 

pacote 70 

36 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 11 FIOS 500UND 
Pacote com 500 unidades; Não estéril; 100% algodão; 8 camadas – 5 
dobras. 11 Fios/cm²; 
100% algodão hidrófilo; 

pacote 18 

37 COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM C/10UN Pacote com 
compressa de 10 gazes; 
Tamanho 7,5cm x 7,5cm; Estéril por E.T.O.; 
13 Fios/cm²; Estéril; Contém 10 unidades; 
5 dobras - 8 camadas; 100% algodão hidrófilo; 

pacote 185 

38 COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO, 91 X 91 , 9 FIOS. - Gaze Tipo 
Queijo 13 Fios, 5 Dobras, 8 Camadas - 91 cm x 91 cm - 100% algodão 
hidrófilo 

pacote 5 

39 Condensador de Refluxo Liso em Vidro c/ Junta 24/40 Alt. 550 mm; 
Condensador de grahan tipo serpentina com 2 juntas 24/40; macho e 
fêmea 

unidade 5 

40 CUBA ASSEPTICA INOX TAMANHO 8X4 140ML - Cuba Asseptica Inox 
tamanho 8x4cm, capacidade de 140 ml 

unidade 10 

41 Cuba Rim - Em inox; Dimensões 16x12x6 cm; Capacidade: 750 ml; 
Material: Aço Inoxidável; Cor: Prata 

unidade 13 

42 CURATIVO AUTO ADESIVO TRANSPARENTE C/500UND - caixa com 
500 unidadesÉ ideal para lesões superficiais, pois protege e auxilia no 
processo de cicatrização.Não gruda no ferimento e não sai em contato 
com a água. Os curativos Cremer auxiliam no processo de cicatrização 
de lesões e pequenos cortes, protegendo o ferimento de infecções 
provocadas pela ação de bactérias e permitindo que a pele respire. Não 
gruda no ferimento; Não deixa resíduos; 

caixa 3 

43 ESCOVA ANTISEPSIA DEGERMANTE - Com Pvpi Degermante Com 1% 
de Iodo Ativo, Embalado Indivicualmente 10ML 

unidade 50 

44 ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL - Escova cervical para coleta de 
material do canal endocervical na versão estéril. Pacote com 100 

caixa 11 
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unidades Possui versão com ponta protegida, que evita lesões no colo 
uterino e aumenta ainda mais a segurança e eficiência da coleta. 

45 Escova para limpeza de Tubos - Escova para Limpeza Tubo de Ensaio, 
Proveta, Bequer, Garantia de Fabricação 

unidade 8 

46 Esparadrapo Impermeável 10 cm x 4,5 m; Tecido 100% aldoão com 
resina acrílica impermeabilizante; Fácil de rasgar e de excelente 
fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade; Enrolado com 
carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que 
mantém a integridade do produto; Informações sobre procedência e 
validade impressas na embalagem; Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. 

unidade 35 

47 ESPATULA AYRES MAD C/ 100 - Espátula de Ayres com 100 
unidades Descrição: 
Espátula de Ayre em madeira resistente, utilizada para exames 
ginecológicos. 
Pontas arredondadas; Produto descartável 
181mm de comprimento; 18mm de largura 
1,9mm de espessura; 

pacote 10 

48 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL G - Total conforto em 
exames ginecológicos. Fabricado em poliestireno. 
Não estéril. Sistema abertura tipo Collins - Abertura por Rosca; 
Modelos: M; Apresentação: unitário.   

unidade 115 

49 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL M - Total conforto em 
exames ginecológicos. Fabricado em poliestireno. 
Não estéril. Sistema abertura tipo Collins - Abertura por Rosca; 
Modelos: M; Apresentação: unitário.   

unidade 122 

50 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL P - Total conforto em 
exames ginecológicos. Fabricado em poliestireno.Não estéril. Sistema 
abertura tipo Collins - Abertura por Rosca; Modelos: M Apresentação: 
unitário.   

unidade 130 

51 FIO DE SUTURA AGULHADO PRETO NYLON N.º 4-0 C/ AGULHA 1/2 
CX C/ 24 UND 

caixa 28 

52 FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA 1/2 caixa 28 

53 FIO SUTURA SIMPLES 3-0 C/ AGULHA 1/2 CIRC CILIND 2,0 CM - 
Sutura absorvível de origem animal procedente do Brasil; Unidades 
por caixa: 24 envelopes; Comprimento: 75 cm;  Material do fio: 
CAGUT; Tipo de fio de sutura: absorvível natural; Forma da agulha: 
1/2  círculo cilíndrica de 2,0; Tipo de esterilização: radiação gama (R) 

caixa 3 

54 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX30M branca unidade 25 

55 FITA ADESIVA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M 
Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave 
(vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e 
pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que 
passou pelo processo de autoclavagem. 
Registro M.S. no: Produto ISENTO de registro. 
Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. 

unidade 10 

56 FITA METRICA 1,5M - Material:Poliéster; Tamanho: 1,5m unidade 10 

57 FITA MICROPORE 5CM X 10M. Fita Cirúrgica Microporosa é 
confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, 
resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. É 
utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. 
De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser 
removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta 
sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. 
Tamanho: 5CMX10M; Cor: BRANCO  
Peso: 0.3KG. Fabricante: CIEX 
Contém: 1 Unidade Micropore 5CMX10M  
Transpirável  

unidade 24 
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58 FITA P/ MONITOR DE GLICEMIA - TIRAS P/MEDIÇÃO DE GLICOSE 
C/50UN. Sistema que permite um aproveitamento total da amostra de 
sangue, de forma rápida, independente da posição. Apresentadas em 
embalagens 50 tiras. Resistente à temperatura e oxidação do ar; Pode 
utilizar sangue venoso, arterial ou capilar. 

caixa 26 

59 FUCCUS 500G frasco 5 

60 GARROTE ADULTO EM TECIDO ELASTICO COM AUTO-TRAVA E 
REGULAGEM DE TENSAO - Garrote para punções tipo Free Hand 
Ziblock Azul – BHS, Características técnicas: Prático e eficáz para uso 
infantil e adulto; Processo de alto-trava e regulagem de tensão; 'Free 
hand' - Permite ser utilizado com apenas uma das mãos; Proporciona 
ajuste perfeito, evitando o desconforto dos garrotes e torniquetes 
tradicionais;  É seguro, melhora a dinâmica do procedimento;  
Confeccionado em tecido elástico adequado e aprovado por 
especialistas. 

unidade 10 

61 GEL CLINICO CONDUTOR 5KG - O Gel Condutor para Ultrassom, 
Tens, Fes, Correntes, Eletrocardiograma – Galão 5 litros -  foi 
desenvolvido para realização do contato entre a pele e o equipamento, 
com o objetivo de acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda 
realizar a condução da energia aplicada. Composto por Polímero 
Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 
propanol (AMP) e Água deionizada, possui o Ph neutro que varia de 6,5 
a 7,0. 

unidade 10 

62 JELCO N. 20 (CATETER P/ ACESSO VENOSO) - Cateter tipo Jelco 20 
g C/ Filtro  pode ser utilizado em ambientes hospitalares, clínicas, 
equipes de resgate. O Cateter tipo Jelco 20 g C/ Filtro  é recomendado 
para terapias intravenosas periféricas, é indicado para infusão de 
média duração em todo tipo de paciente. Possui agulha siliconada, 
com bisel tri facetado, cânula para maior conforto do paciente, 
minimização da ocorrência de flebites, visualização do refluxo 
sanguíneo 

unidade 25 

63 JELCO N. 24 (CATETER P/ ACESSO VENOSO) - Cateter tipo Jelco 24 
g C/ Filtro; pode ser utilizado em ambientes hospitalares, clínicas, 
equipes de resgate. O Cateter tipo Jelco 24 g C/ Filtro é recomendado 
para terapias intravenosas periféricas, é indicado para infusão de 
média duração em todo tipo de paciente. Possui agulha siliconada, 
com bisel tri facetado, cânula para maior conforto do paciente, 
minimização da ocorrência de flebites, visualização do refluxo 
sanguíneo. 

unidade 25 

64 JELCO N.22 (CATETER P/ ACESSO VENOSO) - Cateter tipo Jelco 22 g 
C/ Filtro pode ser utilizado em ambientes hospitalares, clínicas, 
equipes de resgate. O Cateter tipo Jelco 22 g C/ Filtro é recomendado 
para terapias intravenosas periféricas, é indicado para infusão de 
média duração em todo tipo de paciente. Possui agulha siliconada, 
com bisel tri facetado, cânula para maior conforto do paciente, 
minimização da ocorrência de flebites, visualização do refluxo 
sanguíneo. 

unidade 15 

65 LAMINA BISTURI Nº 11 ESTERELIZADO,C/100 UND - Lâmina de 
Bisturi em AÇO INOX. Elas são utilizadas para corte de pele, tecido 
mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Especificação: 
Tamanho nº 11.Aço inox. Estéril (esterelizada por raio gama).Produto 
de uso único. Proibido reprocessar.Embalagem: Caixa com 100 
unidades 

caixa 11 

66 LAMINA BISTURI Nº 12, ESTERILIZADO. Tamanho nº 12. Aço 
carbono. Estéril (esterelizada por raio gama). Produto de uso único. 
Proibido reprocessar. Caixa com 100 unidades. 

caixa 4 

67 LAMINA BISTURI Nº 23 - Lâmina de Bisturi aço Carbono ou Inox são 
utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em 

caixa 4 
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procedimentos cirúrgicos. 
Estéril. 
Modelo: Inox. Tamanho nº23 

68 LANCETA DESC. CX C/ 200UND - Lancetas Descartáveis Caixa com 
200 unds -  
A lanceta é um dispositivo perfurocortante, metálico e de uso único. 
Esterelizada por raio gama, a lanceta é embalada individualmente, 
com filme polimérico termosselado. 
É composta de aço inoxidável, de formato retangular e ponta afilada. 
Indicada para qualquer tipo de punção superficial. 
Em aço inoxidável, de formato retangular e ponta afilada de 4 mm. 
Embalada individualmente em envelope de papel revestido por filme 
polimérico termosselado. 
Esterilizada por Raios Gama. 
Apresentação: Caixa com 200 unidades. 
Para coletas de punção digital, testes de gota espessa e testes rápidos 
para diagnósticos laboratoriais  

caixa 14 

69 LANCETAS 28G COM 100 UND caixa 10 

70 LUVA CIRURGICA ESTERIL, LATEX, N.º 8,5 - Levemente talcada. 
Hipoalergênica. Esterilizada por raio gama. Bainha reforçada. 
Embalagem em papel grau cirúrgico. Embalada em "wallet" (porta-
luvas). 

unidade 80 

71 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EP - Especificações técnicas: -
Tamanho EXTRA P; -Para procedimentos não cirúrgicos; -
Confeccionadas em Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). -Anatômicas; -Não estéreis; -Ambidestras;-
Descartáveis; -Lisa; -Aprovada pelo Ministério da Saúde. Caixas 
dispensadora com 100 unidades cada; (50 pares)com validade de 05 
anos, sendo que o produto não deve ser entregue com prazo de 
validade próximo a expirar.  

caixa 53 

72 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P  - Caixa com 100 unidades. 
Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, 
com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL 
Superfície lisa 

caixa 601 

73 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M - Caixa com 100 unidades. 
Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, 
com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL 
Superfície lisa 

caixa 537 

74 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G - Caixa com 100 unidades. 
Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, 
com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL 
Superfície lisa 

caixa 169 

75 MARTELO NEUROLOGICO BUCK - Martelo para avaliação; 
- Examinador de reflexos; - 18cm. 

unidade 6 

76 MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - Material 100% Polipropileno; -
Hipoalergênica; -Hidrorepelente; 
-Não Inflamável; -Clipe nasal revestido e de fácil ajuste; -Com Elástico 
(Para fixar atrás das aurículas); 
Observação: Caixa com 50 unidadescom validade de 05 anos, sendo 
que o produto não deve ser entregue com prazo de validade próximo a 
expirar. 

caixa 89 

77 MASCARA LARINGEA Nº 5 - Esterilizada em embalagens individuais.    
Prontas para uso imediatoMARCAÇÕES E MANUAL EM 
PORTUGUÊSESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS. Embaladas 
esterilizadas em berço protetor exclusivo;Código de barras padronizado 
(EAN);Isenta de látex;Produzida em PVC siliconado de alta 
qualidadeREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)Nº 
10299940009. 

unidade 8 
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78 MASCARA RESPIRADOR PROFISSIONAL TIPO PFF2 VO-SBC1- 
INDICADO PARA BIOTERIO 
respirador de formato dobrável sem manutenção com ou semválvula 
de exalação. Fabricado com quatro camadas de materiaisde não 
tecido,sendo a parte externacomposta de não tecido. 
Tratada com material para não absorção de fluidoslíquidos que serve 
de proteção para o filtro eletrostático e o material adsorvente carregado 
com carbono ativo. Internamente é adicionado não tecido antialérgico 
para contato facial. Neste conjunto é fixado uma cinta elástica 
deslizantecom anel de ajuste e um clipe metálico para selagem sobre o 
septo nasal 
Desempenho: 
respirador de classe PFF-2 testado conforme norma NBR 13698 para 
Peças Semi Faciais Filtrante  
Penetração máxima através do filtro 20% 
Resistência máxima a inalação 240 Pa 
Resistência máxima a exalação 300 Pa  

unidade 13 

79 MULETA ALUMÍNIO  
Dimensões aproximadas: 113.0 cm x 21.0 cm x 6.0 cm (C x L x A) 
Peso aproximado: 1.7 kg 
Tamanho G: usuários com altura entre 1,78m a 1,98m; 

par 5 

80 NAVALHA DESCARTAVEL PARA MICROTOMO, 50UN - Aplicação: 
Blocos de parafina 
- Perfil alto-77x14 mm 
- Dimensões: 11x6,5x3,5 cm 
- Peso: 0,4 kg 
- Descrição: Navalha histológica para corte de tecidos ou outras 
amostras inclusas em parafina, proporciona corte precisos. 
- Características: Navalha de aço inox especial, com borda revestida 
com uma combinação de cerâmica e teflon (PTFE). 

caixa 8 

81 OCULOS DE PROTECAO , POLICARBONATO DURO, PROTECAO 
LATERAL, NYLONÓculos de Segurança sem componentes metálicos, 
constituídos de lentes de proteção em policarbonato com tratamento 
antirrisco e UV. Possuem ponte e suporte nasal confeccionados do 
mesmo material das lentes, hastes tipo espátulas confeccionadas em 
náilon.Vantagens:lentes em policarbonato com proteção UVtratamento 
antirriscohastes com proteção lateralarmação em policarbonatopeso: 
0,046kgs  

unidade 4 

82 PAPEL FILTRO QUALITATIVO 18,5CM 
Pacote com 100 folhas; 80G; Diâmetro: 185 milímetros; Espessura: 
0,16mm 

pacote 8 

83 PAPEL GRAU CIRUGICO 400MMX100M - É usado para 
empacotamento de artigos médico odonto-hospitalares e esterilização 
em autoclave a vapor, óxido de etileno e formaldeido. 
Modelo: 400cm x 100 metros 
Conteúdo: Rolo  

rolo 5 

84 PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M rolo 4 

85 PINCA ADSON DENTE RATO 12CM MOCAR unidade 4 

86 PINCA ALLIS 25CM CABO LONGO unidade 4 

87 PINÇA ANATÔMICA 20cm ABC - Tamanho: 20cm; Embalagem: 
Plástica Individual, constando os dados de Identificação, procedência e 
rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Com serrilha 

unidade 10 

88 PINCA ANATOMICA DENTE RATO 16CM 
Material confeccionado em Aço Inox; Material Autoclavável; 
Comprimento: 16cm; Possui dentes na extremidade. 

unidade 10 

89 PINCA ANATOMICA DISSECCAO C/ SERRILHA 16CMAs pinças de 
dissecção são usadas para segurar uma parte do tecido, facilitando a 

unidade 60 
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ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura- Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;- Com Serrilha.- Tamanho: 
16CM; - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de 
identificação, procedência e rastreabilidade; -  Certificações: Fabricado 
de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da -
ABNT, CE; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação 

90 PINCA CHERON 24CM - Instrumento cirúrgico articulado não 
cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra 
oxidação.Instrumental #padrão, qualidade e acabamento 
impecável.Utilizada em diversas especialidades cirúrgicas para 
assepsia e outros procedimentos.Peso:0,1kg dimensões: 8x25x4 cm 
garantia 10anos  

unidade 8 

91 PINCA COLLIN CURVA 25 CM - Produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os 
dados de identificação, procedência e rastreabilidade. 

unidade 4 

92 PINCA COLLIN RETA 25 CM - Especialidade: p/ Assepsia; Medida: 
25cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade. 

unidade 4 

93 Pinça Hemostática Kelly 16 cm - Material: Produto Confeccionado em 
Aço Inoxidável AISI-420; Tamanho: 16 cm; Embalagem: Plástica 
Individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade; Garantia: 10 anos contra defeitos fabricação; 
Certificações: Fabricado de acordo com os Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE. 

unidade 10 

94 PINCA HMOSQUITO CURVA 12CM - Confeccionado em Aço Inoxidável 
AISI-420; Ponta curva, com serrilha 

unidade 8 

95 PINCA MEDINA BIOPSIA 24 CM - Material: Produto Confeccionado em 
Aço Inoxidável AISI-420  
.Tamanho: 24CM. Embalagem: Plástica individual, constando os dados 
de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos 
contra defeitos de fabricação  

unidade 5 

96 Pinça p/ Bureta c/ Mufa - Fabricada em alumínio fundido; Garras em 
pá revestidas em PVC; Regulagem de abertura por molas de pressão e 
porcas; Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e 
poliestireno colorido injetado; Acabamento Jateado. MET112-C; 
Giratória (ajuste de 360ºC direita/esquerda; Abertura de até 60 mm; 
Comprimento de 150 mm. 

unidade 28 

97 Pinça Reta Kocher 16cm - Muito utilizada na tração de tecido fibroso 
como aponeurose  - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-
420; Possui dentes e serrilha. Garantia de 10 anos contra defeitos de 
fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrôes 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Reg. MS 

unidade 12 

98 PISSETA DE PLASTICO 500ML 
Volume: 500 mL; Material: Polietileno; Graduada 
Incolor; Resistente a ação de produtos Químicos 

frasco 30 

99 Placa de Petri 100x15 (Placas de Petri de Vidro, caixa com 10 
Unidades) Medidas: 100x15mm; Altura: 15mm; Diâmetro: 100mm; 
Tipo de Placa: Petri; Não tratada; Autoclavável (Reutilizável); Material: 
Vidro Borossilicato; 

caixa 8 

100 Placa de Petri 150x20 (Placas de Petri de Vidro, caixa com 10 
unidades) Medidas: 150x20mm; Altura: 20mm; Diâmetro: 150mm; 
Tipo de Placa: Petri; Tipo de Placa: Petri; Não tratada; Autoclavável 
(Reutilizável); Material: Vidro Borossilicato; 

caixa 4 

101 Placa de Petri 60x15  (Placas de Petri de Vicro, cx com 10 unidades)  
Medidas: 60x15mm; Altura: 15mm; Diâmetro: 60mm; Tipo de Placa: 
Petri; Não tratada; Autoclavável (reutilizável); Material: Vidro 
Borossilicato; 

caixa 6 

102 Porta Agulha Mayo 16 cm - Instrumento cirúrgico usado para segurar unidade 10 
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uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto 
confeccionado em aço inoxidável; Tamnho: 16 cm; Embalagem plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com os Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Com serrilha. 
Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. 

103 REGUA ANTROPOMETRICA - Em Madeira, Cursor Removivel, Escala 
Em Centimetros, e Marcacao em Mm, Tamanho 1 Metro. 

unidade 6 

104 SACO AUTOCLAVE 60LT DE 60X80CM C/ 20UN - Produto de uso 
único e exclusivo em autoclaves. 
Características: Fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD); 
Espessura: 0,06 micras; 
Dimensões: 60 x 80 cm; Transparentes; 
Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 15 min.); 

pacote 5 

105 SCALP N 21 - Tamanho: 21G (PVC); Possui conector universal tipo 
Luer Lock; Suporte com aletas, em polietileno, que permite 
empunhadura segura; Asas de sustentação, codificada por cores, que 
diferenciam o calibre; Embalados individualmente em PVC; Tubo 
flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; 
Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor 
plástico;Estéril; Esterilizado por óxido de etileno;Embalagem com 100 
(cem) Unidades; Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação.  

caixa 10 

106 SCALP N 23 
Escalpe descartável; Modelo: 23G cor azul; 
Esterilizado a Óxido de Etileno; Indicado para infusões intravenosas de 
curta duração 
Mandril siliconizado; Asas flexíveis que facilitam a punção e fixação do 
dispositivo durante a permanência na veia; Tubo Transparente, 
possibilitando a visualização do refluxo de sangue e da infusão da 
medicação; Conexão Luer Lock; 
Embalagem com 100 (cem) Unidades; Garantia: 03 meses contra 
defeitos de fabricação.  

caixa 10 

107 SCALP N 25 
Escalpe descartável; Modelo: 25G cor laranja; 
Esterilizado a Óxido de Etileno; Indicado para infusões intravenosas de 
curta duração 
Mandril siliconizado; Asas flexíveis que facilitam a punção e fixação do 
dispositivo durante a permanência na veia; Tubo Transparente, 
possibilitando a visualização do refluxo de sangue e da infusão da 
medicação; Conexão Luer Lock; 
Embalagem com 100 (cem); Unidades Garantia: 03 meses contra 
defeitos de fabricação.  

caixa 10 

108 SERINGA 20ML S/ AGULHA - Estéril, uso único, transparente, 
atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem 
vazamentos.Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 
visível.Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que 
confira estabilidade à seringa quando em superfície plana.Êmbolo com 
ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos 
dedos.Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a 
impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em 
sua extremidade.Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no Ministério da Saúde.Oferece 
melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino.Êmbolo 
reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção.Cilindro 
siliconado que proporciona deslizamento suave.Cilindro transparente e 
com escala nítida.Flange com desenho que facilita à adaptação dos 

caixa 8 
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dedos durante a aplicação ou aspiração. Sem agulha. CX.50 UN 
109 SERINGA 3ML C/AGULHA 25X7 

Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual com 
agulha; 
Caixa com 100 unidades; 
Volume: 3mL 
Dimensão da agulha: 25x0,7 mm 
Bico Luer Slip; 
Estéril - Esterilizada a óxido de etileno; 
Atóxica, apirogênica. Para uso único; 

caixa 14 

110 SERINGA 5ML C/AGULHA 25X7 
Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual com 
agulha; 
Caixa com 100 unidades; 
Volume: 5mL 
Dimensão da agulha: 25x0,7 mm 
Bico Luer Slip; 
Estéril - Esterilizada a óxido de etileno; 
Atóxica, apirogênica. Para uso único; 

caixa 10 

111 SERINGA CARPULE C/REFL - É utilizada para auxiliar na aplicação 
de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção 
acidental de anestésico num vaso sanguíneo. 

unidade 8 

112 SERINGA DESC 10ML C/ AGULHA 25X7 - Destina-se a injeção 
subcutânea. Contém 100 Seringas 

caixa 3 

113 SERINGA DESC 1ML C/ AGULHA 13X4.5 -  Seringa 1ml Insulina. 
Contém 100 Seringas 

caixa 10 

114 SONDA ASPIRACAO NR 06 - Pct 10 un 
Poli cloreto de Vinila (PVC). 
Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. 

pacote 8 

115 SONDA VAGINAL EM TEFLON P/ REEDUCAÇÃO PERINEAL 
Dimensões: 21.0 cm x 2.5 cm x 2.5 cm (C x L x A) 
Peso: 0.09 kg 

unidade 10 

116 SONDA URETRAL N 04 - Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, 
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de 
oxigênio ou ar comprimido. Espessura da sonda: 1,5mm; Uretral para 
drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; 
Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas 
de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e 
conector com tampa.  

unidade 15 

117 SONDA URETRAL N 08 - Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, 
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de 
oxigênio ou ar comprimido. Espessura da sonda: 1,5mm; 
Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; 
Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis 
são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 

unidade 15 

118 SONDA URETRAL N 10 - Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, 
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de 
oxigênio ou ar comprimido. Espessura da sonda: 1,5mm; 
Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; 
Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis 
são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 

unidade 15 

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/Fax: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
 

 

Pág. 29 de 48 

Fls.: _____________ 
 

Rubrica: _________ 

119 SONDA URETRAL N 12 - Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, 
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de 
oxigênio ou ar comprimido. Espessura da sonda: 1,5mm;Uretral para 
drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; 
Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas 
de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e 
conector com tampa. 

unidade 15 

120 SONDA URETRAL N 14 - Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, 
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de 
oxigênio ou ar comprimido. Espessura da sonda: 1,5mm; 
Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; 
Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis 
são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 

unidade 15 

121 SONDA URETRAL N 16 - Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, 
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de 
oxigênio ou ar comprimido. Espessura da sonda: 1,5mm; 
Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; 
Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis 
são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 

unidade 15 

122 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML - Embalagem com Frasco 500ml. 
Sistema Fechado. Solução Injetável; Princípio ativo: cloreto de sódio.                                                                                                                                                                 
INDICAÇÃO Soro Fisiológico é utilizado para restabelecer os fluidos e 
eletrólitos, além de ser utilizado como repositor de água e eletrólitos 
em alcalose metabólica de grau leve/moderado. 

unidade 67 

123 SORO GLICOSADO 250MLBolsa de 250 mL;Concentração 
5%;Composição: Cloreto de sódio (9mg/1ml) e glicose Monoidratada 
(50mg/1ml); 

unidade 15 

124 SUDAM III 25G 
SUDAM III 
FOrmula: C22H16N4O / 
Peso Molecular: 352,40 /  
CI 26100 /  
Teor MIn. 85% 85,3% / 
AbsorCAo MAxima 508 – 512nm 510nm / 
PARA MICROSCOPIA 

unidade 4 

125 SULFATO DE COBRE II ICO P.A - 500G frasco 3 

126 SULFATO DE SODIO ANIDRO PA 500G Frasco com 500 gramas 
Anidro, Pureza Analítica 
CAS: 7757 - 82 - 6 
Fórmula: Na2SO4 
Peso Molecular: 142,04g/mol 

frasco 5 

127 SWAB HASTE PLASTICO ALGODAO, PCT C/ 100 UND - Haste De 
Plástico Pct C/ 100 Unidades 

pacote 5 

128 Tela de Arame Galv. E Disco Refratário de Amianto no Centro 
16x16cm Fabricado com tela de arame galvanizado; Largura: 16cm 
Comprimento: 16cm 

unidade 15 

129 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - Escala +32°C a +42°C - Resolução 
0,1°C. Haste flexível 
À prova d´água 
Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados, ao final de uma medição, 
para temperatura febril ou normal 

unidade 7 
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Desliga-se automaticamente 
Tomada de temperatura dura aproximadamente 1 minuto 
Não contém mercúrio ou substância tóxico 

130 TERMOMETRO DIGITAL 200 GRAUS PARA ESTUFA unidade 5 

131 TERMOMETRO HASTE PONTIAGUDO TIPO ESPETOTipo: DigitalFaixa 
de Medição: -50ºC a 300ºCHaste de penetração em aço 
inoxDimensões: 148 mm x 04 mmResistente a águaMaterial do corpo: 
Plástico ABSPilha tipo LR44. 

unidade 20 

132 TESOURA ANATOMICA RETA 15CM - Especialidade: Uso Geral; 
- Medida: 15cm. 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade. 

unidade 5 

133 TESOURA CIRURGICA CURVA FINA PONTA ROMBA 17CM 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável 
Dimensão: 17cm 
Ponta curva romba-romba 
Material Autoclavável 
Uso médico e odontológico 

unidade 5 

134 TESOURA CIRURGICA RETIRADA PONTOS RETA TIPO SPENCER 
12CM - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, MARCA 
ABC, 10 anos contra defeitos de fabricação 

unidade 15 

135 Tesoura Metzembaum Curva 25 cm - Instrumento Cirúrgico articulado 
cortante. Produzido em aço inoxidável. Instrumental padrão, qualidade 
e acabamento impecável. Corte perfeito e duradouro. Peso 0,2kg. 
Dimensões 8x25x4 cm; Garantia de 10 anos; Certificações: Fabricado 
de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, 
CE. 

unidade 5 

136 Tesoura Metzembaum Reta 25 cm - Material Confeccionado em Aço 
Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado, 
Não Cortante. Tamanho: 25 cm; Garantia de 10 anos contra defeito de 
fabricação. Material Aço Inox 304. Certificados: ANVISA, Fabricado de 
acordo com os PAdrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, 
CE 

unidade 5 

137 TESOURA METZENBAUM CURVA 18CM 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável 
Dimensão: 18cm 
Ponta curva 

unidade 10 

138 Tesoura Romba Reta 17cm - Tesoura Cirúrgica Romba (RR) Reta; 
Especialidade: Cirúrgica; Tamanho: 17cm; Tesoura Cirúrgica Romba 
Reta é um instrumento de uso Médico e Odontológico, fabricado em 
aço inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica 
individual (blister), com informações de modelo, procedência, validade 
e n.º 

unidade 4 

139 TIRAS DE URINA 10 AREAS DL 125 TIRAS - Características: Fitas 
para teste rápido de triagem em urina. Para uso diagnóstico in vitro.  
10 áreas reagentes. Apresentação: 125 Fitas. 

caixa 8 

140 TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO SANFONADA LIMPEZA C/ 100 Um 
Produzida em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril, com 
fechamento por elástico. 
Indicações 
Destinada a exames e procedimentos em geral. 
Advertências 
Produto de uso único. Proibido reprocessar. 

caixa 49 

141 TUBO DE ENSAIO VIDRO 20X250MM unidade 10 

142 Tubo de Falcon 15 ml - Confeccionado em polipropileno; Capacidade: 
15 ml; Autoclavável sem a tampa a 121ºC por 15 minutos; Com 
Graduação; Fundo Cônico; Esterelizado; Pacote com 50 unidades. 

unidade 4 
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143 TUBOS DE ENSAIO 16X100MM, SEM ABA, IDEAL PARA CULTURAS. 
ATUTOCLAVAVEIS. TUBO DE ENSAIO 16x100mm C/TAMPA ROSCA 
(P/CULTURA)  

unidade 55 

144 Vidro de relógio - 100mm Material: vidro lapidado Diâmetro: 100mm unidade 20 

145 VIDRO DE RELOGIO -100MM 
Vidro de relógio é usado para pesar pequenas quantidades de 
substâncias, para evaporar pequenas quantidades de soluções e para 
cobrir béqueres e outros – Vidro de 100 mm 

unidade 20 

 

7- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA SUA PUBLICIDADE  
 

7.1- A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.2- A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins 
e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua 
vigência eletrônica oficial da Fundação Unirg 
(https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/atas/). 

 

8- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
8.1- O prazo de vigência da Nota de Empenho a ser firmado será de 12 (doze) meses, sendo contados 

a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme necessidade e/ou 
conveniência Administrativa de acordo com as previsões contidas na Lei nº 8.666/93. 

 
9- DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO  

 

9.1- A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por 
representante/servidor do Órgão Gerenciador, por ele devidamente designado mediante Ato 
Administrativo próprio, de acordo com as condições constantes na Ata de Registro de 
Preços/Contrato, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas neste Termo de 
Referência, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 
7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido Decreto. 

 

9.2- O representante da Administração deverá acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ARP/Contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

9.3- A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Contratante não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP/Contrato, por danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus servidores conforme art. 
70 da Lei nº 8.666/93. 

 
10- DA FORMA DE AQUISIÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

10.1- Os materiais serão adquiridos de forma parcelada conforme necessidade da Universidade de 
Gurupi – UNIRG, não estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado. 

 

10.2- A(s) Fornecedora(s) dos materiais terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a 
entrega, contados a partir da assinatura do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo tal prazo ser prorrogado mediante autorização 
expressa da Administração.  
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10.3- Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste termo de 
referência. 

         
10.4- A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos 

mesmos serão observadas por servidor responsável designado pela Contratante: 

a) Atesto definitivo, após a verificação dos itens, especificações, qualidade e quantidade atendidas de 
acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação do Fiscal e/ou Responsável 
designado, onde será apresentado o cumprimento integral dos termos; 

b) Atesto de rejeição, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as especificações do 
Termo de Referência, em caráter insanável. 

 

10.4.1- A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em 
desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro 
do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades. 

 

10.4.2 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, mantidos 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, mantidos o 
preço inicialmente contratado. 
  

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

 
10.6- Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados 

durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a 
procedência e demais características que o identifiquem e os qualifiquem. 

 
10.6.1 Os materiais deverão ser originais de primeiro uso e entregues em suas embalagens originais 
e lacradas, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, 
reciclados, recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 
1622/2002, Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário).  
 

10.7- Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à reparação ou substituição, pelo fornecedor, 
desde que comprovada à existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no 
decorrer de sua utilização. 

 

10.8 Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação, validade e número do 
lote. 
  

10.9 Os produtos deverão apresentar, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do 
período total de validade. 
  

10.10 No caso de produtos com garantia prevalecerá à garantia do fabricante, independente das 
informações da proposta comercial. 
 
10.11 Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 

produtos contratados. 
 
10.12- A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega dos 

materiais, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no 
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neste Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o 
fornecimento do objeto. 

 
 
11.DO LOCAL DE ENTREGA  

 

11.1- Os materiais deverão ser entregues, a rigor, conforme determinação da Administração Pública, 
no ato da ordem de compra/ordem e serviço, no seguinte endereço: 
 

a) 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. 

 

12-  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP 
 

12.1- Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações da FORNECEDORA DA 

ARP: 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de 

Referência, bem como, na proposta apresentada e atualizada, conforme valor adjudicado e 
homologado, em perfeitas condições de utilização, sendo observadas as exigências e informações 
do servidor responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão Gerenciador em relação ao 
fornecimento do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo 
transporte, fretes, entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros 
e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte; 
d) Trocar, reparar, corrigir no prazo estipulado e às suas expensas o objeto caso venha a ser 

recusado no ato de recebimento provisório e/ou definitivo; 
e) Substituir, no prazo já estipulado, o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido, 

em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não 
esteja em conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 

f) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 
g) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando 
e justificando seu pedido; 

h)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente causado à Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos; 

i) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada que possa influenciar no fornecimento do objeto, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 

j) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 
k) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação de seu endereço ou informações de contato, sob 

pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; 
l)  Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão 

logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias; 

m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de 
entrega do objeto, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não 
cumprimento da entrega por parte do fornecedor; 

n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro 
de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 
da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 
 

12.2- Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações do ÓRGÃO 

GERENCIADOR DA ARP: 
a) Gerenciar todos os atos de controle, fiscalização, administração e execução da Ata de Registro de 

Preços; 
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b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  

c) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 

d) Emitir pedido de compra do objeto conforme necessidade de aquisição; 
e) Notificar à Fornecedora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 

f) Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora sobre irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP; 

h) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela 
Fornecedora/Beneficiária da ARP; 

i) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 
com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, 
realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

j) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação as novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

k) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação da Fornecedora conforme 
exigido na licitação; 

l) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório, bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
na ata de registro de preços, em caso de inadimplemento ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às contratações; 

m) Notificar a Fornecedora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 
desde que não haja impedimento legal para o ato; 

o) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar 
a ARP; 

p) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição 
ou contratação observado o prazo de vigência da mesma. 
 

12.2.1- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não 
puder cumprir os compromissos assumidos, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) Liberar a Fornecedora do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e 
comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

12.3- DO(S) ÓRGÃO(S) ADERENTE(S):  

a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços;  

b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da 
ARP; 

c) Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem 
por cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o Órgão Gerenciador; 

d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do 
Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; 

e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 
Registro de Preços; 

i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
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j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil 
para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 

k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 
desde que não haja impedimento legal para o ato. 

 
 

13- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1- Órgão Gerenciador não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto 
adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas 
no Termo de Referência são estimativas de consumo. 

 

13.2- A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os 
fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

 
Gurupi, Estado do Tocantins, 15 de janeiro de 2.020. 

 
 
 

                                                  (Original assinado por:) 
 

GESTOR IMEDIATO 

__________________________________________________ 
EDUARDO FERNANDES DE MIRANDA 

Pró-Reitor de Graduação e Extensão – Universidade Unirg 

 
(Original assinado por:) 

 
ORDENADOR DE DESPESAS 

_____________________________________________ 

THIAGO LOPES BENFICA 

Presidente – Fundação UNIRG 
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PREGÃO ELETRONICO- SRP- Nº. 003/2020 

 

ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _______/2020 

 
 

Processo: 2019.02.055675 

Validade da Ata: 12(doze) meses 
 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 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 
THIAGO LOPES BENFICA, conforme Decreto de nomeação nº 683/2017, brasileiro, casado, 
advogado, portador do RG 764.093 SSP/TO e inscrito no CPF sob nº 846.889.981-04, 
residente e domiciliado nesta Cidade. 

 
FORNECEDORA: RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda., S.A, ME etc.), 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, Inscrição 
Estadual nº__________________, endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado neste ato 
representada pelo Sr. _________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
________________, inscrito no CPF nº________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 

 
As partes acima identificadas resovem registrar preços para futura, eventual e parcelada 

aquisição do objeto identificado, conforme cláusulas a seguir elencadas. 
 
 

1 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 - A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorre de homologação do Pregão Eletrônico - 
SRP nº 003/2020, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto nº 1.024, de 20 de 
setembro de 2019, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 
155/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015, Decreto Federal nº 9.438, de 30 de agosto de 2018, 
Resolução TCE/TO nº 181/2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, observadas as 
alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais aplicáveis à 

espécie e Ato de Ratificação do Senhor Presidente da Fundação UNIRG, conforme Termo de 

Homologação datado de _____/_____/2020, exarado no Despacho da Presidência nº ______ às 
folhas nº _____tudo constante no Processo Administrativo nº 2019.02.055675, do qual passa a 
fazer parte integrante este Instrumento. 

 
2 - DO OBJETO 

2.1- A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, visando futura, eventual e parcelada  
aquisição de materiais cirúrgicos e hospitalares para uso nas aulas práticas dos cursos da 
área de saúde da Universidade de Gurupi - UnirG, conforme quantidades e especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência-Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços. 

 
3- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS REGISTROS DE PREÇOS DO OBJETO  

 
FORNECEDORA: 

CNPJ: 

Item Descrição Marca/ 
Modelo/ 

Fabricante 

Unid Quant Valor 
Unitário 

Valor 
Total 
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3.1- O objeto a ser fornecido deverá ser novo e de primeira qualidade. Na proposta a ser ofertada 
deverá apresentar a descrição completa, detalhada e individualizada dos produtos cotados, com 
indicação de marca, fabricante e modelo, não se admitindo expressões vagas ou imprecisas, de 
maneira a não ensejar dúvidas por ocasião da análise e do julgamento e para demonstrar que 
atende corretamente às especificações técnicas constantes neste termo. 

 

3.2- As descrições dos equipamentos abaixo elencadas são todas de qualidade mínima, portanto 
deverão ser prestigiadas mercadorias de qualidades iguais ou superiores aos dos descritos abaixo, 
garantindo-se que a Fundação UNIRG não adquirirá produtos de linha inferiores. 

 

3.3- A proposta cujos itens cotados apresentarem qualidade inferior aos do solicitado, poderá a 
critério técnico, será desclassificada. 

 

4- DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO LOCAL DE ENTREGA 
 

4.1- Os materiais serão adquiridos de forma parcelada, conforme necessidade da Universidade de 
Gurupi – UNIRG, não estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado. 

 

4.2- A(s) Fornecedora(s) dos materiais terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a 

entrega, contados a partir da assinatura do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo tal prazo ser prorrogado mediante autorização 
expressa da Administração.  

 

4.3- Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste termo de 
referência. 

         

4.4- A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos 
mesmos serão observadas por servidor responsável designado pela Contratante: 

c) Atesto definitivo, após a verificação dos itens, especificações, qualidade e quantidade atendidas de 
acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação do Fiscal e/ou Responsável 
designado, onde será apresentado o cumprimento integral dos termos; 

d) Atesto de rejeição, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as especificações do 
Termo de Referência, em caráter insanável. 

 
4.4.1- A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em 

desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro 
do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades. 

 
4.5- Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados 

durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a 
procedência e demais características que o identifiquem e os qualifiquem. 

 

4.5.1- Os materiais deverão ser originais de primeiro uso e entregues em suas embalagens originais 
e lacradas, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, 
reciclados, recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 
1622/2002, Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário).  

 

4.6- Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à reparação ou substituição, pelo fornecedor, 
desde que comprovada à existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no 
decorrer de sua utilização. 

 

4.7- Os materiais a serem fornecidos deverão ser novos e entregues contendo as indicações de 
marca, modelo, fabricante, data de fabricação, validade e número do lote. 

 

4.8 Os produtos deverão apresentar, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do 
período total de validade. 

  

4.9 No caso de produtos com garantia prevalecerá à garantia do fabricante, independente das 
informações da proposta comercial. 
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4.10 Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 

produtos contratados. 
 
4.11- A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega dos 

materiais, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no 
neste Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o 
fornecimento do objeto. 

 

4.12-  Os materiais deverão ser entregues, a rigor, conforme determinação da Administração 
Pública, no ato da ordem de compra/ordem e serviço, no seguinte endereço: 

 
b) 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. 

 
4.13- A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal de Contrato e/ ou responsável designado pelo 

Órgão Gerenciador para tal fim. 

 
5. - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

  

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

       

5.2- 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, mantida 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 (tres) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 

 

5.3- 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. 

 

5.4- Deverão ser entregues em embalagem resistente que proporcione integridade do produto até o 
seu uso. 
 

6 – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA  
 

6.1 - A formalização do instrumento contratual se dará através da emissão da Nota de Empenho, 

que terá força de contrato, em conformidade com o que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº 8666/93. 
 

6.2 - 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 Justiça do 
Trabalho(Certidão de Débitos Trabalhistas), se 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 
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6.3 - 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.   
 

6.4 -O prestador deverá durante a vigência da Ata de Registro de Preço e contratos oriundos desta, 
manter as condições de habilitação apresentadas na licitação.  
 

6.5 - O prestador não poderá ceder ou transferir a execução do Contrato, total ou parcialmente, a 
terceiros, sob pena de rescisão. 
 
6.6 - Independentes de transcrição consideram-se como parte integrante do Contrato este Edital 
seus anexos e a proposta de preço apresentada pelo licitante vencedor. 

 
7- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA SUA PUBLICIDADE 

  

7.1- A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
7.2- A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins 

e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua 
vigência eletrônica oficial da Fundação Unirg 
(https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/atas/). 

 
 

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

8.1- A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG, conforme Cláusula Sétima do 
Instrumento Contratual. 
 

8.2- Pelos produtos adquiridos e efetivamente entregues, este Orgão Gerenciador pagará ao 
Fornecedor, os preços constantes nesta ARP e sua proposta atualizada, em conformidade com as 
condições fixadas previamente no respectivo Edital. 

 

8.3- Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem os custos diretos e 
indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos. 
 

8.4- O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 03 (tres) parcelas de iguais 

valores, em 30, 60 e 90 dias, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central 
da Fundação UnirG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal de Aquisição de Produtos, que será 
conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal 
da empresa contratada. 
 

8.5- A notal fiscal deverá estar acompanhada do respectivo Termo de Recebimento do equipamento, 
devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG. 
 
8.6- 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 pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 
 

8.7- O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e vinculado à conta 
corrente. 
 

8.8- O Órgão Gerenciador reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes 
da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório ou 
os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada na 
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proposta. 
 

9 -  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP 
 

9.1- Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações da FORNECEDORA DA 

ARP: 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de 

Referência, bem como, na proposta apresentada e atualizada, conforme valor adjudicado e 
homologado, em perfeitas condições de utilização, sendo observadas as exigências e informações 
do servidor responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão Gerenciador em relação ao 
fornecimento do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo 
transporte, fretes, entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros 
e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte; 

d) Trocar, reparar, corrigir no prazo estipulado e às suas expensas o objeto caso venha a ser 
recusado no ato de recebimento provisório e/ou definitivo; 

e) Substituir, no prazo já estipulado, o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido, 
em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não 
esteja em conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 

f) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 

g) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando 
e justificando seu pedido; 

h)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente causado à Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos; 

i) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada que possa influenciar no fornecimento do objeto, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 

j) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 

k) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação de seu endereço ou informações de contato, sob 
pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; 

l)  Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão 
logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias; 

m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de 
entrega do objeto, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não 
cumprimento da entrega por parte do fornecedor; 

n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro 
de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 
da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 
 

9.2- Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR 
DA ARP: 

a) Gerenciar todos os atos de controle, fiscalização, administração e execução da Ata de Registro de 
Preços; 

b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  

c) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 

d) Emitir pedido de compra do objeto conforme necessidade de aquisição; 
e) Notificar à Fornecedora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 

f) Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora sobre irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP; 

h) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela 
Fornecedora/Beneficiária da ARP; 
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i) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 
com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, 
realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

j) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação as novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

k) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação da Fornecedora conforme 
exigido na licitação; 

l) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório, bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
na ata de registro de preços, em caso de inadimplemento ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às contratações; 

m) Notificar a Fornecedora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 
desde que não haja impedimento legal para o ato; 

o) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar 
a ARP; 

p) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição 
ou contratação observado o prazo de vigência da mesma. 
 

9.2.1- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não 
puder cumprir os compromissos assumidos, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) Liberar a Fornecedora do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e 
comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b)Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
9.3- DO(S) ÓRGÃO(S) ADERENTE(S):  

 

a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços;  

b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da 
ARP; 

c) Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem 
por cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o Órgão Gerenciador; 

d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do 
Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; 

e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 
Registro de Preços; 

i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 

j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil 
para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 

k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 
desde que não haja impedimento legal para o ato. 

 
 

10 - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 

  
10.1- A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por 

representante/servidor do Órgão Gerenciador, por ele devidamente designado mediante Ato 
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Administrativo próprio, de acordo com as condições constantes na Ata de Registro de 
Preços/Contrato, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas neste Termo de 
Referência, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 
7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido Decreto. 

 

10.2- O representante da Administração deverá acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da 
ARP/Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
10.3- A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Contratante não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP/Contrato, por danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus servidores conforme art. 
70 da Lei nº 8.666/93. 

 

11 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

11.1- A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis subsidiárias, 
garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das 
demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas: 

 

11.1.1- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 

11.1.2- Apresentar documentação falsa; 
 

11.1.3- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

11.1.3.1 - deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como os documentos 
de habilitação e demais documentos nos prazos determinados neste edital. 

 

11.1.4- Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

11.1.5- Não mantiver a proposta; 
 

11.1.6- Cometer fraude fiscal; 

 
11.1.7- Comportar-se de modo inidôneo; 

 

11.1.7.1- Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 
94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

11.1.8 - Pelo atraso na execução dos serviços ou na entrega dos produtos, em relação ao prazo 
proposto e aceito. 
 

11.2 - A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as sanções 

previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 
 
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, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 
defesa, aplicar as seguintes sanções: 
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a) Advertencia por escrito; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual 
não cumprida 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. 

 

11.3- 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, podendo ser aplicada 
as sanções civis ou penais cabíveis. 
 

11.4- 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 - VARIAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

12.1 - Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo quando 
houver disciplinamento diverso. 

 

12.2 - A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-
financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de 
mercado. 
 

12.2.1 - Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a Fundação 
UNIRG a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do 
preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.  

 

12.3 - A Fundação UNIRG terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do pleito, para 
análise dos pedidos de revisão recebidos. 
 

12.3.1 - Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela Fundação 
UNIRG.  
 

12.3.2 - A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de 
revisão seja julgado improcedente. 

 

12.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, a Fundação convocará o fornecedor visando a negociação para redução 
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
 

12.4.1 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 

12.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Fundação 
UNIRG poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento. 
 

12.6 - O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 

13 - DO CANCELAMENTO REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR 

 

13.1 - O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 
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(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

I - Pela Administração, quando: 

 
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de 

Preços; 

b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de 
preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada 
pela Lei n.º 8.883/94; 

c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior 
ao praticado pelo mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 
78 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94. 

 
II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro 
de preços. 

 
13.2 - O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá 
ser fundamentada. 
 
13.3 - A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feita por escrito, juntando-se o 
comprovante de recebimento. 
 

13.4 - No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação 
será feita por publicação, no Diário Oficial do Estado do Tocantins, considerando-se cancelado o 
registro do fornecedor, a partir do 5º dia útil, a contar da publicação. 
 

13.5 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do 
fornecimento do material, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento convocatório casa não aceitas as razões do pedido. 
 

14 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
14.1 - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante anuência do Órgão Gerenciador 
da Ata e aceitação da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinentes e demais normas em vigor e respectivas 
atualizações. 

 
14.2 - Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  
 
14.3 - Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  
 

14.4 - Poderá o beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos equipamentos decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 

14.5- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, 
não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  
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14.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 

14.7 - Compete ao órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 

14.8 - A Fundação UNIRG, na qualidade de órgão gerenciador, só autorizará a adesão à ata após a 
primeira contratação por órgão integrante da ata.  

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir a presente Ata em todos os seus 
termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
15.2 - Reger-se-á a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas Leis Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal 5.450/2005, Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 003 

/2020 e Processo Administrativo nº 2019.02.055675. 

 
15.3- Esta Ata de Registro de Preços-ARP é documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura, eventual e parcelada contratação entre Fornecedora e 
Órgão Gerenciador, conforme os preços registrados, descrições do objeto, condições a serem 
praticadas, e as disposições contidas no instrumento convocatório, Termo de Referência-Anexo I e 
Proposta Vencedora. 

 

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

 

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

15.2 - Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada 
conforme, vai assinada pelo ORGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor. 

 
 

Gurupi/TO, aos ___ dias do mês de______ de 2020. 

 
 

 

 
                                                                  

                                                                   EMPRESA 

FUNDAÇÃO UNIRG 
Thiago Lopes Benfica 

ORGÃO GERENCIADOR 

 

Representante 
FORNECEDOR REGISTRADO 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 003/2020 

 
 ANEXO III - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

Processo n° 2019.02.055675 
 

 
A Fundação UNIRG torna público o resultado da licitação supramencionada, que tem por objeto, 
registro de preços, visando futura, eventual e parcelada  aquisição de materiais cirúrgicos e 

hospitalares para uso nas aulas práticas dos cursos da área de saúde da Universidade de 

Gurupi - UnirG, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, com quantias 
estimadas e para entregas parciais. 
 

Nº da Ata 

SRP 

Fornecedor registrado: 

 

CNPJ  

 

Valor total registrado por 

fornecedor 
    

    

Valor Total: R$  

 

Validade da Ata: 12(doze) meses, a contar da publicação deste extrato no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins. 

 

 
A publicação da íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no portal 

www.unirg.edu.br/. 

 
 

Gurupi-TO,---------- de --------- de 2020. 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO UNIRG 
Thiago Lopes Benfica 

ORGÃO GERENCIADOR 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/20120 

 
ANEXO IV MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
À Fundação UNIRG  

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

____________________________________, em conformidade com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

003/2020. Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a venda do produto 
descrito no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MODELO 

UNID. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
1. ** deve o proponente especificar 

o objeto de forma clara, 

descrevendo detalhadamente 
as características do produto e 

outros elementos que de forma 

inequívoca identifiquem e 
constatem as configurações 

cotadas. 

(...) UN 
R$ ... 

(valor em 
algarismo) 

R$ ... 
(valor em 
algarismo 

e por 
extenso) 

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

 

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

Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome: ________________________________________________________________________________; 
RG nº: ________________________________________CPF nº: _________________________________ 
Cargo/Função ocupada: ________________________________________________________________; 
Fone: _________________________________________________________________________________ 
Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da data da 
entrega de seu respectivo envelope. 

 

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

Prazo para entrega: até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento do pedido de 
compras. 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
 

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

 
 

OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser apresentado 
no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição 

do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2020 

 

 ANEXO V 
 

 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 
 

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

 
 

 

 
 

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

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

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

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

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 

 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2019. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 

Cargo/CPF/Telefone 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a apresentação de 
atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo possua todas as informações 

constantes deste modelo, devendo ser apresentada em papel timbrado da Empresa que 

atesta, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG 
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