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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0065/2021 
 

MENOR PREÇO POR LOTE  
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, 
montagem e instalação de móveis planejados  e pedras em granito, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde/Hospital Municipal e Maternidade Santa Luzia, conforme especificações e 
condições técnicas constantes neste Edital e seus anexos. 
 

DATA DA ABERTURA: 1º DE OUTUBRO DE 2021  
ÀS 8 HORAS DA MANHÃ 

 
PREÂMBULO 

1. DA REGÊNCIA 
2. DO OBJETO 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
6. DA PROPOSTA 
7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
9. DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
10. DA CONTRATAÇÃO 
11. DO PAGAMENTO 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
ANEXOS:  
• Anexo I – Termo de Referência; 
• Anexo II – Formulário de Proposta; 
• Anexo III – Declaração de Habilitação; 
• Anexo IV – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos; 
• Anexo V – Declaração nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
• Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pe-

queno Porte; 
• Anexo VII – Minuta do Contrato; 
• Anexo VIII – Declaração de Renúncia à Visita Técnica.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0065 2021 

 

MENOR PREÇO POR LOTE 
 

O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço.  
 
A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 08 horas do dia 1º de outubro de 
2021, no Paço Municipal, situada na Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 79.930-000, Aral 
Moreira–MS. 
 
Caso a sessão pública de Pregão não seja finalizada até as 13:00 hs da data prevista acima, o (a) 
Pregoeiro (a) marcará para o dia seguinte a continuação da sessão pública a partir das 07:00 hs, no 
mesmo endereço. 

 
1. DA REGÊNCIA LEGAL  
1.1. Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; 

 
1.2. Lei Federal nº 10.520/02; 
 
1.3. Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
 
1.4. Lei Complementar nº 123/06; 
 
1.5. Decreto Municipal nº 036/2009; 
  
1.6. Demais disposições contidas neste Edital. 
 
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
2.1. Constitui o objeto da presente licitação  a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados e pedras em granito, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Municipal e Maternidade Santa Luzia, 
conforme especificações e condições técnicas constantes neste Edital e seus anexos. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
 
3.1.1. Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
3.1.2. Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 
 
3.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
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3.2.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Município de Aral 
Moreira/MS. 
 
3.2.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
3.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, Inciso 
III, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela 
representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo 
a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  
 
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
4.2.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao local, 
deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do 
subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro poderá autenticar a partir do original, no momento do 
credenciamento.   
 
4.2.2. Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove 
os poderes do mandante para a outorga. 
 
4.2.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de representação 
para itens distintos. 
 
4.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação conforme 
Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº10.520/2002, dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, podendo o credenciado ou representante 
preencher a declaração no momento da abertura da sessão. 
 
4.4. A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e 
ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 
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4.5. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de participar das fases de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação 
relativa a este Pregão, caso em que será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n° 
123/06 e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente de Licitação, deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e declararem tal 
condição na forma do Anexo VII deste edital. 
 
4.6.1. O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caracterizará renúncia 
expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n° 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 
 
4.7. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado; 
 
4.8. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
 
4.9. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara a 
licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma. 
 
4.10. Caso o documento de credenciamento e/ou as declarações indicadas nos itens 4.2, 4.3 e 4.6 estejam, 
por equívoco, junto aos envelopes lacrados proposta ou habilitação, o pregoeiro autorizará a abertura dos 
envelopes em sessão pública para retirada da oportunidade em que após a retirada do documento de 
credenciamento e/ou declaração na presença de todos, o envelope será novamente lacrado. 
 
4.11. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 
devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos. 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  
5.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à Equipe de 
Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo III), a proposta escrita e a 
documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, se os mesmos não forem 
timbrados, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 ENVELOPE Nº 02 

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA-MS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2021 

ENVELOPE 01 PROPOSTA 
CARIMBO CNPJ 

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA-MS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2021 
ENVELOPE 02 DOCUMENTAÇÃO 

CARIMBO CNPJ 
 
6. DA PROPOSTA  
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6.1. A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes informações 
e características: 
6.1.1. Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as 
suas folhas, vedadas cotações alternativas. 
 
6.1.2. A licitante deverá indicar o preço unitário, conforme Anexo II deste Edital, sob pena da 
desclassificação no referido item, em algarismo ou por extenso, os preços para o serviço, deverá, sob 
pena de desclassificação respeitar o limite de Preço estabelecido no Termo de Referencia, (ANEXO I); 
 
6.1.3. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 
arábicos.  
 
6.1.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, compreendendo os 
impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos. 
 
6.1.5. Os preços deverão ser cotados com, no máximo, 02 (duas) casas decimais, pós vírgula. 
 
6.1.6. O valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFERÊNCIA 
DO RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital.   
 
6.1.7. a última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante. 
 
6.1.8. Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 
 
6.1.9. O fornecedor não poderá fazer qualquer acréscimo na planilha do arquivo , tais como: tabelar, 
negritar, acrescer escritos, tais como “não cotado”, “zerado”, etc. Os itens não cotados deverão ser postos 
o número zero 00 (zero) ou deixar em branco; 
 
6.1.10. O fornecedor será responsável por todas as informações que forem realizadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas; 
 
6.2. Será disponibilizado um arquivo de Proposta no formato Excel anexo ao edital, visando à 
agilidade do certame por facilitar o preenchimento da proposta, as licitantes DEVERÃO preencher a 
Proposta e salva-las em CD ou pen-drive, a Proposta digital deverá ser entregue dentro do envelope 
de Proposta, após isso o sistema irá importar todas as informações da Proposta digital que serão 
conferidas com a impressa, após a importação das informações, o CD ou Pen-drive será devolvido ao 
representante da licitante. 
 
6.2.1. Caso haja alguma divergência entre a proposta impressa e a digital, será considerada correta a 
impressa. 
 
6.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste edital. 
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6.4. É de inteira responsabilidade da proponente o preço e demais condições apresentadas. 
 
6.5. Caso os prazos estabelecidos no subitem 6.1.8 e não estejam indicados na proposta, o mesmo 
será considerado como aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 
 
6.6. Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que apresentar 
preço global ou unitário inexeqüíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública para 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação. 
 
7.2. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n.º 01, contendo a Proposta de Preços Escritas  e 
alimentará o sistema ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise 
prévia dos preços, examinando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, 
procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como critério de 
aceitabilidade o preço “por lote”. 
 
7.3. Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas 
para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente 
a esses requisitos.  
 
7.4. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionará as propostas para 
fase de lances, observando os seguintes critérios: 
a) classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas aquelas apresentadas 
com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço ofertado, 
disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de 
lances verbais. 
 
b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), incluindo 
a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado o subitem 6.1.6. No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 
de licitantes. 
 
c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, realizar-se-á 
o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 
 
7.5. O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentação de 
lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da 
proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.  
 
7.6. O Pregoeiro, antes da etapa de lances de cada item, estabelecerá o intervalo mínimo entre os 
lances, para agilizar a sessão. 
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7.7. Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais 
consultas telefônicas, os quais disporão até o máximo de 03 (três) minutos, por consulta. 
 
7.8. Em observância à Lei Complementar Federal nº 123/2006 de 14.12.2006, na presente licitação 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
7.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior até 5% (cinco por cento) à proposta mais 
bem classificada. 
 
7.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
7.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
7.9.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 7.9.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito 
(inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.9.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.9 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º do art. 45 da 
Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.9.4. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do art. 45 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
 
7.12. Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
8.1. Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da melhor 
oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE n.º 02, os documentos a seguir 
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma 
a permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondentes: 
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8.1.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva 
consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou 
ainda 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da 
diretoria em exercício. 
 
d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia junta-se para a 
habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 
 
Obs: Os documentos relativos à habilitação jurídica poderão ser dispensados, caso tenha sido 
apresentado na etapa de credenciamento. 
  
8.1.2. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 
pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil); 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  
 
f) Prova de regularidade relativa à seguridade social demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei, mediante os seguintes documentos: 
 
g) Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço / 
FGTS; 
 
h)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 
 
8.1.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica (art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93): 
 
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
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privado, declarando que a licitante executou ou está executando satisfatoriamente serviços pertinen-
tes e compatíveis ao objeto desta licitação, devendo informar o nível de satisfação com a execução 
dos mesmos. 
 
a. Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificação da pessoa que o 
está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razão soci-
al, CNPJ, endereço, telefone e com identificação do signatário e assinatura do responsável legal;  
 
b. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles 
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente;  

 
c. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, em-
presas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma 
pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente. 
 
b) Atestado fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde de que a licitante, através de 
seu representante legal e/ou responsável técnico visitou e conhece os locais onde executará a obra, 
bem como tomou conhecimento de todas as informações inerentes ao fiel cumprimento das obriga-
ções objeto desta licitação, agendado para ocorrer até o último dia útil anterior à data da abertura da 
licitação, devendo apresentar o documento que comprove a situação de representatividade do signa-
tário. 
a. O Atestado de visita técnica poderá ser substituído por declaração do representante legal ou do 
responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto nos termos do Acórdão 234/2015-
Plenário, na forma do Anexo VIII. 

 
8.1.4. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
8.1.5. Demais Documentos: 
 
a) Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos impeditivos da 
habilitação, conforme Anexo IV deste Edital.   
 
b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal (na forma do Anexo V deste Edital). 
 
8.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, 
deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste 
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados 
da data de sua emissão, à exceção de atestado (s) de capacidade técnica que não será (ão) objeto 
de aferição quanto a esse aspecto. 
 
8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
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a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ  e com o endereço respectivo; 
 
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 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. 
 
8.4. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro Oficial, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
 
8.4.1. Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro a partir do original de 
preferência até as 13:00 horas do último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos 
envelopes Proposta e Documentação, podendo também ser autenticados na hora do certame;  
 
8.4.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
8.4.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 
8.4.4. O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 
 
8.5. Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa 
de pequeno porte, a mesma deverão apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo 
que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, através do Pregoeiro, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa (§ 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.5.2. A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8. 666/93 de 21.06.1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.6. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 
licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos 
aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
 
8.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 
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8.7.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 
 
8.7.2. As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 
 
9. DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
9.1. Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, 
sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente. 
 
9.2. A petição deverá ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na sede da ad-
ministração ou enviada por e-mail conforme endereços constantes no subitem 13.14, contendo os 
documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem como de documentos onde 
seja possível a verificação da capacidade de representação do signatário, sob pena de não conheci-
mento; 
 
9.3. A petição deverá ser dirigida o Pregoeiro, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à Procuradoria Jurídica para análise e 
parecer; 
 
9.3.1. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão administrativa 
pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada nova data para realiza-
ção do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem. 
 
9.4. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser feita o Prego-
eiro imediatamente após a declaração do(s) vencedor(es). 
 
9.5. A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente que será 
liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não. 
 
9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela licitante, im-
plicará na decadência desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à (s) licitante (s) vence-
dora (s). 
 
9.7. Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões 
recursais escritas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do Muni-
cípio ou enviada por email conforme endereços constantes no subintem 13.14 contendo os documen-
tos necessários para a perfeita identificação da recorrente, e estará disponível às demais licitantes 
classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) dias úteis, 
contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos do Pre-
gão. 
 
9.8. As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião 
de realização deste Pregão. 
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9.9. Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito suspensivo, e en-
caminhará à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, sendo a decisão proferida pela autoridade 
competente responsável pela homologação da licitação. 
 
9.10. O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão somente a 
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.  
  
9.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em consequência homologar o 
procedimento licitatório. 

 
10. DA CONTRATAÇÃO 
10.1. Será firmado contrato com a (s) licitante (s) vencedora (s) com base nos dispositivos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
10.2. O prazo para assinatura do contrato será de 10 (dez) dias úteis, após regular convocação pelo 
Município de Aral Moreira/MS. 
 
10.3. Na hipótese de a(s) licitante (s) convocada (s) não assinar (em) o(s) contrato(s) no prazo men-
cionado no subitem anterior, o Município de Aral Moreira/MS convocará a (s) licitante (s) remanes-
cente (s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo. 
 
11. DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante 
crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos mó-
veis planejados, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 
setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso 
II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.  
 
11.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela detentora, de que se encon-
tra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação 
das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.  
 
11.3. Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua conta-
gem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, pros-
seguimento à contagem. 
 
11.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à contra-
tada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compensação financeira, que será o produto re-
sultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de atraso 
do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 
 
11.5. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto no subitem 11.1. 
 
11.6. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os materiais 
fornecidos não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
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11.7. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou in-
denizações devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão.  
 
11.8. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a justificativa da parte que considerar inde-
vida. 
 
11.9. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais. 
11.10. O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compro-
misso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. As despesas decorrentes deste Pregão correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, utili-
zando-se de recursos financeiros próprios do Município: 
 
020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103020159.2018 – SAÚDE TODA HORA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
FICHA 652 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a qualquer dispositivos legais vigentes, 
que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis, preço unitário irrisórios ou 
cotação de valor zero. 
 
13.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão pos-
terior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da licitação. 
 
13.3. Fica assegurado ao Sr. Prefeito Municipal, no interesse da administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições contidas no art. 
49 da Lei n. 8.666/93. 
 
13.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
13.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos documen-
tos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e apresentação 
dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
13.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subse-
qüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao contrário. 
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13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente. 
 
13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da lici-
tante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de sua proposta, 
durante a realização da sessão pública da licitação.  
 
13.9. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que regem a Lei Geral de Lici-
tações. 
 
13.10. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 
 
13.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base na legislação vigente. 
 
13.12. Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão a dispo-
sição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da licitação, após 
este período serão destruídos.   
 
13.13. As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após homologação do pro-
cedimento pelo Sr. Prefeito Municipal. 
 
13.14. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação poderão ser obtidos pe-
los interessados junto ao Setor de Licitações, com o servidor Augusto Olmedo de Mattos, localizada 
na Rua Bento Marques, n.º 795, Centro, Aral Moreira – MS, ou através do email: licita-
cao@aralmoreira.ms.gov.br, até o segundo dia que anteceder a data de recebimento do envelopes I e 
II no horário de 7h00min às 13h00min. 
 
13.15. Cópias do edital e seus anexos poderão ser retiradas no endereço acima 
 
13.16. Fica eleito o foro da Cidade de Ponta Porã/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir 
qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja. 

 
ARAL MOREIRA 20 DE SETEMBRO DE 2021.  

 
 

____________________________________ 
Gersino Rodrigues Alves  

Secretario Fazenda e Planejamentos  
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ANEXO I   
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0065/2021 
 

1. OBJETO  
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, montagem e 

instalação de moveis planejados e pedras em granito, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Saúde/Hospital  Municipal e Maternidade Santa Luzia, conforme especificações e 
condições técnicas constantes neste Termo de Referência. 
 

2. JUSTIFICATIVA  
2.1. O Hospital e Maternidade Santa Luzia é uma instituição cuja missão é prestar assistência 

com dignidade, rapidez e eficiência aos usuários do Sistema de Único de Saúde. Visando a 
melhoria contínua dos serviços prestados, faz-se necessário uma modernização capaz de 
tornar o ambiente visualmente harmônico. Portanto, com o objetivo de proporcionar aos 
pacientes do SUS um local com visual moderno e acolhedor, se faz necessário a realização 
do processo licitatório para a contratação de empresa para aquisição e instalação de móveis 
planejados que atenda às necessidades do HMSL. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO E PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL  
 

LOTE I - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUZIA, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  VALOR UND VALOR TOTAL 

Recepção e espera         
 Painel aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo aproximadamente 1.60cm x 1.83cm, 
incluindo uma linear nas medidas1.40cmX0,30cm proporcional  

UND 1 R$ 3.829,32 R$ 3.829,32 

2 Gaveteiros sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 4 gavetas corrediça telescopia, 
puxador cava  nas medidas 0.40cmX0.60cmX0.45cm com rodapés em MDF com recuo 
de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Aparador para café sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   com 3 portas puxador 
cava e prateleira interna, medindo 1,20cmx0,70cmx0.55cm, com rodapés em MDF com 
recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Sala Raio-x         
Armário 4 portas puxador cava em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, (2 superiores lado es-
querdo com 4 prateleiras colméia, 2 inferiores lado direito com uma prateleira interna),  
arquivo medindo 1,62cmX2.10cmX0.55cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 7.369,56 R$ 7.369,56 Mesa para computador em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 
1.80cmX0.70cmX0.60cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
Painel simples para MONITOR em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
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proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, medin-
do1.80cmx1,00cmx0.05cm 
Sala de gesso         
Armário superior 7 portas puxador cava com prateleiras em MDF BP Ultra Premium 
hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, 
medindo 2.80cmx0.70cmX0.35cm.  

UND 1 R$ 11.646,36 R$ 11.646,36  Bancada sem tampo tipo pia em “L” com prateleiras e puxador cava em MDF BP Ultra 
Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, 
branco liso, 7 portas puxador cava e 5 gavetas com corrediças telescopia medindo 
4.20cmX0.70cmX0.55cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
Sala arquivo         
 Armário tipo arquivo em ‘L’ 8.98mX2.28mX0.55cm  com puxador cava em MDF BP 
Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a 
umidade, branco liso,com 17 portas puxador cava (0.43cm x 2.23cm)  com 4 prateleiras 
colméia por porta medindo 0.43cmx0.43cm ), com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 51.632,96 R$ 51.632,96 Armário tipo arquivo em ‘L’ 8.98mX2.28mX0.55cm  com puxador cava em MDF BP 
Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a 
umidade, branco liso,com 17 portas puxador cava (0.43cm x 2.23cm)  com 4 prateleiras 
colméia por porta medindo 0.43cmx0.43cm ) com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Sala de Ultrassonografia         
Mesa 3,22mX0.66cmX0.75cm em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, tipo ‘L’ com 4 gavetas  
medindo 0.40cmX0.18cmX0.55cm cada, com corrediça telescopia  e puxador cava com 
tampos, com rodapé em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não 
incluso. 

UND 1 R$ 10.966,56 R$ 10.966,56 Nicho em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 1.5cmx0.40cm.x0.25cm 
Balcão com tampo, armário com prateleira e 4 gaveta tipo fichários  MDF BP Ultra 
Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, 
branco liso, medindo 1.7cmx0.70cmx0.55cm com corrediças telescopicas e puxador 
cava rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Sala de eletrocardiograma         
Mesa 3,22mX0.66cmX0.75cm em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, tipo ‘L’ com 4 gavetas  
medindo 0.40cmX0.18cmX0.55cm cada com corrediça telescopia , com tampo e pés 
anti umidade. 

UND 1 R$ 7.583,40 R$ 7.583,40 
 Nicho em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 1.5cmx0.40cm.x0.25cm. 
Balcão sem tampo (medindo 1.3cmx0.70cmx0.55cm , armário com prateleira e 4 gave-
tas   ( medindo 0.50cmX0.18cmX0.55cm)  com corrediça telescopia puxador cava em 
MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resis-
tente a umidade, branco liso, com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação 
rodapé de granito *não incluso. 
Sala de estabilização         
Aéreo 8 portas em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, com portas de vidro puxador tipo perfil 
medindo 3.8cmx1.0cmx0.35cm. 

UND 1 R$ 17.688,00 R$ 17.688,00 

 Bancada sem tampo para pia tipo “L” em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com 
tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, sem tampo (9 
portas puxador cava, 4 gavetas corrediça telescopia) medindo 4.20cmX0.70cmx0.55cm  
com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
3 Armários sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, 2 portas, prateleiras, puxador cava 
medindo 80cmx80cmx0.60xm com rodízio,  com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Posto de enfermagem, higienização, d.m.l         
Bancada sem tampo para pia em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 
2.24cmx0.70cm.X.0.50 cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação  com 
rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 17.447,76 R$ 17.447,76 
Balcão com tampo e 10 colméia para pranchetas em MDF BP Ultra Premium hidro 2 
faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, com 
tampo para    atendimento medindo 1.60cmx1.00cmx0.50cm  com rodapés em MDF 
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com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 

Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, para pia tipo ‘L’ medindo 
4.74cmx0.70cmx 0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, para pia tipo ‘L’ medindo 
4,083cmx0.70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
Observação Feminina         
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, 4 portas com prateleiras, puxador 
cava  e 2 gavetas com corrediça telescopia medindo 1.9cmx0.70cmx0.50cmcom rodapés 
em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 5.933,40 R$ 5.933,40 
Armário superior em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, com 4 portas e 1 prateleira 
1.9cmx0.70cmx0.35cm. 
Consultório Médico         
 Bancada em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso, 4 portas puxador cava, 2 gavetas com corredi-
ça telescopia  medindo 2.55cmx0.70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 
3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 11.346,70 R$ 11.346,70 

linear em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 2.53x0,15cm x0.25cm. 
02 nicho em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 0,40x0,30cmx0.25cm. 
Mesa em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, 
Resistente a umidade, branco liso,  com  detalhes ripado com gaveteiros (4 gavetas com 
corrediça telescopia) medindo 1.8cmx0.75cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo 
de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Observação Masculina         
 Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,  com 5 portas prateleiras e puxa-
dor cava medindo 1.85cmx0.70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 3.779,16 R$ 3.779,16 

Curativos e administração de medicamentos         
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,    para pia (4 portas com pratelei-
ras, puxador cava, 4 gavetas com corrediças telescopia ) medindo 
1.85cmx0.70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. UND 1 R$ 6.206,64 R$ 6.206,64 

Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,  5 portas com prateleira, medindo 
1.85cmx0.70cmx0.35cm. 
Sala de Coleta         
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,  para  pia 7 portas com prateleiras, 
puxadores cava e 6 gavetas com corrediças telescopia medindo 3.85cmx0.70cmx0.50cm 
com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 11.309,76 R$ 11.309,76 
Aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso,  6 portas com prateleiras e linear  medindo 
2.75cmx0.70cmx0.35cm. 
Recepção, sala de espera, Sala de triagem (classificação de risco)         
3 Gaveteiros MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 0,40cmx0,60cmx0.50cm corrediças 
telescopia e com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito 
*não incluso.  

UND 1 R$ 32.985,48 R$ 32.985,48 

Armário sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,  2 portas, prateleiras e 5 gavetas 
medindo 1.28cmx0.60cmx0.50cm corrediça telescopia, com rodapés em MDF com 
recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Nicho em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso,  medindo 2,40cmx30cmx0.25cm. 
Armário aéreo e MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso,   6 portas, 2 prateleiras internas medindo 



                               Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS 
Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Gestão 2021-2024   -   Rua Bento Marques, 795   -   Fone: (67) 3488-1161 
 CEP: 79.930-000   -   Aral Moreira – MS   -   CNPJ: 03.795.271/0001-13 

2,40cmx1,050cmx0.35cm. 

Arquivo 16 gavetas tipo fichario em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,  medindo 
1.80cmx1.40cmx0.55cmcom rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
2 nichos em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso,  medindo 0,80cmx0,35cm.0.25cm. 
Armário com 6 gavetas tipo fichario em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com 
tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, medindo 
1.35cmx0,70cmx0.55cm. com corrediças telescopicas, com rodapés em MDF com recuo 
de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Linear painel em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   1.80cmx0.40cm 0.80cmx0.70cm. Com 
suporte para luz de led 
Aparador para café sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   com 3 portas puxador 
cava e prateleira interna, medindo 1,20cmx0,70cmx0.55cm, com rodapés em MDF com 
recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Mesa/Balcão para atendimento MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   medindo 
3.95cmx0.70cmx0.55cm com 4 gavetas (corrediça telescópio) e 2 portas com puxador 
cava, com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não 
incluso. 
 Painel simples MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso,  2mx1,2mx0,05cm.  
ADMISTRATIVO 1         
Bancada com tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   tipo “L” com 6 fichários 
(0.45cmx0.35cmx0.50cm) 3 portas com puxador cava com prateleiras internas, 4 gave-
tas (0.40cmx0.18cmx0.50cm) com corrediça telescopia. Medindo 
2,95cmx0,70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 17.236,56 R$ 17.236,56 

Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   (2 portas, 1 divisória horizontal) medindo 
2,24cmx0,70cmx0.35cm  
Mesa/Balcão para atendimento com tampo MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com 
tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   medindo 
163cmx650cmx0.55cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
Mesa/balcão com tampo (2 portas, 4 gavetas) com balcão atendimento em MDF BP 
Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a 
umidade, branco liso,    medindo 1.20cmx80cmx0.55cm rodapé de granito. *não incluso  
Armário com tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,   (2 portas) medindo 
1,00cmx0,70cmx0.40cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
DIRETORIA         
1 mesa em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso,tipo “L” mais armário em mdf branco hidro 
premium medindo 1.9cmx0.70cm/ 2.5cmx0.70cm com 2 portas puxador cava e 4 gave-
tas com corrediça telescopia, com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação 
rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 17.063,64 R$ 17.063,64 

Armário com tampo   MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, com 2 portas medindo 
1.0cmx0.70cmx0.45cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
Balcão com 8 gavetas tipo fichários com tampo  em MDF BP Ultra Premium hidro 2 
faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso, me-
dindo 1,8cmx0,70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação 
rodapé de granito *não incluso. 
Painel em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso,medindo 1.8cmx2.5cmx0.05cm 
Aéreo com 2 portas e 2 nichos em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso,medindo 
1.80cmx0.80cmx0.35 1.80cmx0.70cmx0.35cm . 
Enfermaria pediátrica         
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Guarda volume 6 portas com chave  em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com 
tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso medindo 
2.2cmx1.80cmx0.45cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. UND 1 R$ 9.284,88 R$ 9.284,88 Painel em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso medindo 1.5cmx0,90cmx0.05cm. 
2 nicho em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco liso medindo 0.80cmx0.35cmx0.25cm. 
Distribuição de medicamentos         
Armário com 7 prateleiras em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla prote-
ção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com portas em vidros puxador 
tipo perfil em aluminio com chave  (15 portas ) medindo 6.30cmx2.30cmx0.35cm. 

UND 1 R$ 69.371,28 R$ 69.371,28 

 Bancada com tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 18  portas com puxador cava 
em MDF medindo 6.30cmx0.70cmx0.55cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Ilha em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, 
Resistente a umidade, branco liso 16 gavetas 1.4cmx1.0cm com rodapés em MDF com 
recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Aéreo com 3 portas puxador cava em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso medindo 
1.35cmx0.70cmx0.35cm. 
Mesa de atendimento em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 4 gavetas com corrediça 
telescopia  medindo 1.5cmx0.75cmx0.60cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Armário com tampo 3 portas puxador cava em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: 
Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso de 3 portas 
medindo 1.20cmx0.70cmx0.55cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixa-
ção rodapé de granito *não incluso. 
Bancada para pia sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo ‘L’com 5portas 
puxador cava e 4 gavetas corrediça telescopia  2.40cmx0.70cmx0.50 com rodapés em 
MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Bancada tipo “L”  com tampo 9 portas com prateleiras internas puxador cava, 4 gavetas 
com aparador em  MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso corrediça telescopia, medindo 4.92mx 
0.70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de grani-
to *não incluso. 
Coleta Laboratório         
 Bancada para pia sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 2 portas com puxa-
dor cava e 4 gavetas corrediça telescopia  medindo 1.46cmx0.70cmx0.50cm com roda-
pés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 2.746,92 R$ 2.746,92 

PREPARO LABORÁTORIO         
Bancada para pia sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 2 portas com puxa-
dor cava e 4 gavetas corrediça telescopia  medindo 1.46cmx0.70cmx0.50cm com roda-
pés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 9.237,36 R$ 9.237,36 
Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 3 portas puxador cava medindo   
1,15cmx0.70cmx0.35cm.  
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo ‘L’com 11 portas puxador 
cava medindo 5.517cmx0.70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para 
fixação rodapé de granito *não incluso. 
LABORATÓRIO CLÍNICO         
Armário aéreo com prateleiras em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo ‘L’ com 11 portas de 
vidro puxador em perfil tipo aluminio medindo 4.35cmx0.70cmx0.35cm. 

UND 1 R$ 19.728,72 R$ 19.728,72 Bancada sem tampo MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espes-
sura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo  em ‘U’ com 11 portas puxador cava 
e 8 gavetas corrediça telescopia medindo 7,98cmx0.70cmx050cm  com rodapés em 
MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
DIGITAÇÃO LABORATÓRIO         

 Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espes- UND 1 R$ 13.215,84 R$ 13.215,84 
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sura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo “L’ com 6 portas e puxador cava 
com prateleiras internas e nicho embutido medindo 3.80cmx0.70cmx0.35cm. 
Mesa para computador em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo “L”com 8 gavetas corrediça 
telescopia medindo 3.3cmx0.75cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Armário com tampo MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espes-
sura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 4 portas puxador cava medindo 
1.68cmx0.70cmx0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé 
de granito *não incluso. 
Armário aéreo com tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla prote-
ção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 4 portas medindo 
1.68cmx0.70cmx0.35cm. 
DEPOSITO LABORATORIO         
Armário 6 portas prateleiras puxador cava em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: 
Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso  medindo 2.60 
cmx2.10x0.50cm com rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de 
granito *não incluso. UND 1 R$ 9.997,68 R$ 9.997,68  Bancada sem tampo com prateleiras e 3 portas puxador cava em MDF BP Ultra Pre-
mium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, 
branco liso medindo 1.20cmx70cm0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para 
fixação rodapé de granito *não incluso. 
VESTUÁRIO FEMININO E MASCULINO          
Armário guarda volume 9 portas puxador cava com chave  em MDF BP Ultra Premium 
hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso 
medindo 2.20cmx1.56cmx0.50cmrodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação 
rodapé de granito *não incluso. 

UND 2 R$ 4.462,92 R$ 8.925,84 

Deposito         
Armario com 15 prateleiras  MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla prote-
ção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso medindo 
1.6cmx2.5cmx0.40cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de 
granito *não incluso. 

UND 1 R$ 4.683,36 R$ 4.683,36 

Área limpa, área suja, vestiário barreira         
Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 2 portas puxador cava 4 nichos me-
dindo 1.89cmx0.70x0.35cm  

UND 1 R$ 29.947,04 R$ 29.947,04 

Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 4 portas puxador cava medindo 
1.80cmx0.50cmx0.35cm 
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 2  portas puxador cava medin-
do 1.20cmx0.70cmx0.50cmrodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de 
granito *não incluso. 
Armário guarda volume com 4 portas puxador cava com chave em MDF BP Ultra 
Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, 
branco liso medindo 1.0mx1.5mx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para 
fixação rodapé de granito *não incluso. 
Armário em “L” 11 portas puxador cava  MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com 
tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso com 5 prateleiras 
internas, medindo 5.45mx2.70mx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para 
fixação rodapé de granito *não incluso. 
COZINHA, BUFFET E DISPENSA         
Bancada sem tampo  em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo ‘L’ com 9 portas 6 gavetas 
corrediça telescopia medindo 5.69cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 
3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 27.181,44 R$ 27.181,44 

Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco liso tipo “L”com 13 portas puxador cava me-
dindo 5.69cmx0.70cmx0.35cm. 
Armário de prateleiras reforçadas duplas para fardos em MDF BP Ultra Premium hidro 
2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso para 
guarda fardos medindo 2.5cmx3.85cmx0.40cm rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Bancada sem tampo  MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Es-
pessura: 15mm, Resistente a umidade, branco liso em com 6 portas puxador cava 3 
gavetas corrediça telescopia medindo 2.0cmx0.75cmx0.50cm rodapés em MDF com 
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recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 

Antecamara         
 Bancada sem tampo com 6 portas puxador cava e prateleiras internas   MDF BP Ultra 
Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, 
branco  tipo pia medindo 2.4cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 3.917,76 R$ 3.917,76 

Posto de enfermagem         
Armário em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco 4   fichários medindo 0.84cmx0.70x0.50cm roda-
pés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 13.540,56 R$ 13.540,56 

Aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco tipo  arquivo 20 colméia medindo 
1.30cmx0.70cmx0.35cm. 
Mesa em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, 
Resistente a umidade, branco para atendimento medindo 2.40cmx0.75cmx0.50. rodapés 
em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco com 6 portas puxador cava e prateleiras internas 
medindo 2.4cmx0.70cmx0.35cm. 
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco tipo  pia com 4 portas puxador cava  8 
gavetas corrediça telescopia medindo 2.4cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com 
recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Enfermaria juvenil          
Bancada com tampo  guarda volume com chave  em MDF BP Ultra Premium hidro 2 
faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 6  
portas puxador cava  medindo 2.40cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 
3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 4.828,56 R$ 4.828,56 

Painel em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco medindo 1.20cmx1.0cmx0.05cm.  
Enfermaria adulto masculino         
Bancada com tampo em com 6  portas puxador cava com chave  MDF BP Ultra Pre-
mium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, 
branco  medindo 2.40cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para 
fixação rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 4.828,56 R$ 4.828,56 

 Painel em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 
15mm, Resistente a umidade, branco medindo 1.0cmx1.0cmx0,05cm. 
Enfermaria adulto feminino         
Armário com tampo guarda volume com 6 portas puxador cava com chave em MDF BP 
Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a 
umidade, branco  medindo 1.5cmx2.0cmx0.40cm rodapé de granito. UND 1 R$ 6.316,20 R$ 6.316,20 
 Painel MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, 
Resistente a umidade, branco medindo 1.2cmx1.0cmx0.05cm. 
Inalação         
Balcão sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco para pia com 7 portas puxador cava 
medindo 2.54cmx0.70cmx0,50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação 
rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 6.429,76 R$ 6.429,76 
Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco com 4 portas puxador cava medindo 
1.54cmx0.70cmx0.35cm. 
Vacinas          
Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco com 4 portas puxador cava medindo 
1.60cmx0.70cmx0.35cm 

UND 1 R$ 7.935,84 R$ 7.935,84 Bancada tipo pia sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 6 portas  puxador cava e 
8 gavetas corrediça telescopia medindo 3.40cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com 
recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Berçário, parto assistido         
Bancada sem tampo tipo pia em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 6 portas puxador cava e 
4 gavetas corrediça telescopia medindo 2.94cmx0.70cmx0.50cm rodapé granito. 

UND 1 R$ 20.198,64 R$ 20.198,64 
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Bancada sem tampo tipo pia em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 12 gavetas corrediça 
telescopia e 6 portas puxador cava medindo 3.45cmx0.70cmx50cm rodapés em MDF 
com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Armário superior em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 4 portas  puxador cava medindo 
2.94cmx0.70cmx0.35cm. 
Armário superior com prateleiras internas em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: 
Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 8 portas de 
vidro com puxador tipo perfil em aluminio medindo 3.45cmx0.70cmx0.35cm rodapés 
em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. 
Higienização         
Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco com 6 portas medindo 2.30cmx0.70cmx0.35cm 

UND 1 R$ 8.919,24 R$ 8.919,24 Bancada sem tampo tipo pia em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 9 portas medindo 
3.40cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de 
granito *não incluso. 
Esterilização         
Bancada sem tampo tipo pia em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com       9       portas puxador 
cava medindo  3.99cmx0.70cmx0.50cmrodapés em MDF com recuo de 3cm para fixa-
ção rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 14.520,00 R$ 14.520,00 
Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 7 portas puxador cava medindo 
2.80cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de 
granito *não incluso. 
Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessu-
ra: 15mm, Resistente a umidade, branco com 8 portas prateleiras medindo 
3.0mx0.70x0.35cm  
Materias esterilizados         
Bancada sem tampo tipo pia em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 9 portas puxador cava 
medindo 4.0cmx0.70cmx0.50cm rodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação 
rodapé de granito *não incluso. 

UND 1 R$ 17.904,48 R$ 17.904,48 

Bancada sem tampo  em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 7 portas puxador cava medindo 
2.80cmx0.70cmx50cmrodapés em MDF com recuo de 3cm para fixação rodapé de 
granito *não incluso. 
Armário superior em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 8 portas puxador cava medindo 
3.0mx0.70cmx0.35cm. 
Armário superior em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 9 portas puxador cava medindo 
3.40mx0.70cmx0.35cm. 
Quarto P.P.P         
 Bancada sem tampo tipo pia em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla 
proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 5 portas puxador cava e 
4 gavetas corrediça telescopia  medindo 2.14cmx0.70x0.50cm rodapés em MDF com 
recuo de 3cm para fixação rodapé de granito *não incluso. UND 1 R$ 8.469,12 R$ 8.469,12 
 Armário aéreo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espes-
sura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 6 portas puxador cava  medindo 
2.14cmx0.70x0.35cm 
Pós parto         
Guarda volume aéreo com 10 portas puxador cava com chave  em MDF BP Ultra Pre-
mium hidro 2 faces: Com tripla proteção, Espessura: 15mm, Resistente a umidade, 
branco medindo 1.80cmx0.70cmx0.35cm 

UND 1 R$ 6.106,32 R$ 6.106,32 Bancada sem tampo em MDF BP Ultra Premium hidro 2 faces: Com tripla proteção, 
Espessura: 15mm, Resistente a umidade, branco com 3 portas puxador cava  e 4 gavetas 
corrediça telescopia medindo 1.85cmx0.70cmx0.50 rodapés em MDF com recuo de 3cm 
para fixação rodapé de granito *não incluso. 

TOTAL  R$ 562.260,66 
 

LOTE II - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO  NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUZIA, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
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DESCRIÇÃO UND Quantitade  VALOR UND VALOR TOTAL 

Recepção e espera   
Pedra de granito branco dallas fornecimento e instalação . Bancada medindo 3.24cmx0.48cm 
com frontão 2.58cmx0.30cm. Pe de granito medindo 0.40cmx0.68cm. Rodapé em grantio 
branco dallas medindo 2.01cmx0.10cm UND 1 R$ 4.982,90 R$ 4.982,90 

Rodapé em granito branco dallas medindo 1.90cmx0.10cm 

Sala Raio-x         

Rodapé em granito branco dallas medindo 2.705cmx0.10cm UND 1 R$ 451,60 R$ 451,60 

Sala de gesso         

Rodapé em granito cinza andorinha medindo 4.75cmx0.10cm UND 1 R$ 917,00 R$ 917,00 

Sala arquivo         

Rodapé em granito cinza andorinha medindo 9.39cmx0.10cm UND 1 R$ 940,40 R$ 940,40 

Sala de Ultrassonografia         

Rodapé em granito cinza andorinha medindo 5.36cmx0.10cm  UND 1 R$ 940,40 R$ 940,40 

Sala de eletrocardiograma         

Bancada em granito cinza andorinha medindo 1.32cmx0.57cm 
UND 1 R$ 1.544,45 R$ 1.544,45 

Rodapé em granito cinza andorinha medindo 5.72cmx0.10cm 

Sala de estabilização         
Bancada tipo "L"  com duas cubas em inox medindo 059cmx0.38cm em granito cinza andori-
nha medindo 4.78mtx0.57cm   frontão em granito cinza andorinha medindo 
5.32cmx0.10cm.Rodapé em granito cinza andorinha medindo 5.262cmx0.10cm  UND 1 R$ 7.678,50 R$ 7.678,50 
3 bancada em granito cinza andorinha medindo 0.82cmx0.62cm. 3 linear de granito cinza 
andorinha medindo 0.80cmx0.40cm instalado com mão francesa  
Posto de enfermagem, higienização, d.m.l         
Balcão para pia em granito cinza andorinha medindo 2.23cmx0.57cm com cuba 
0.38cmx0.59cm em inox. Frontão em granito cinza andorinha 3.37cmx0.10cm. Rodape em 
granito cinza andorinha 3.23cmx0.10cm  

UND 1 R$ 13.226,89 R$ 13.226,89 

Bancada em cinza andorinha medindo 1.60cmx0.30cm. Rodape em granito cinza andorinha 
3.77cmx0.10cm 
Bancada tipo"L" em cinza andorinha medindo 5.28cmx0.57cm com cuba de inox 
038cmx0.59cm. Frontão em granito cinza andorinha 6.97cmx0.10cm. Rodapé em granito 
cinza andorinha 4.73cmx0.10cm 
Bancada tipo"L" em cinza andorinha medindo 4.64cmx0.57cm . Frontão em granito cinza 
andorinha 6.32cmx0.10cm. RodapéRodape em granito cinza andorinha 4.082cmx0.10cm 
Observação Feminina         
Bancada em cinza andorinha medindo 1.85cmx0.57cm.frontão em cinza andorinha 
2.89cmx0.10cm. Rodape em granito cinza andorinha 1.85cmx0.10cm UND 1 R$ 1.353,40 R$ 1.353,40 

Consultório Médico         
Bancada em granito cinza andorinha medindo 2.51cmx0.47cm. Frotão em cinza andorinha 
3.45cmx0.10cm. Rodapé em cinza andorinha 4.52cmx0.10cm  UND 1 R$ 1.842,20 R$ 1.842,20 

Observação Masculina         
Bancada em grantio cinza andorinha medindo 1.85cmx0.57cm. Frontão em granito cinza 
andorinha 2.42cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 2.05cmx0.10cm  UND 1 R$ 1.460,20 R$ 1.460,20 

Curativos e administração de medicamentos         
Bancada em grantio cinza andorinha medindo 1.85cmx0.57cm. Frontão em granito cinza 
andorinha 2.42cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 2.05cmx0.10cm  UND 1 R$ 1.460,20 R$ 1.460,20 

Sala de Coleta         
Bancada tipo"L" em granito cinza andorinha 4.40cmx0.57cm com cuba em inox 
0.38cmx0.59cm. Frontão em granito cinza andorinha 5.52cmx0.10cm. Rodapé em granito 
cinza andorinha 4.38cmx0.10cm 

UND 1 R$ 3.661,25 R$ 3.661,25 

Recepção, sala de espera, Sala de triagem (classificação de risco)         
Bancada tipo "L" em granito cinza andorinha medindo 6.6cmx0.57cm. Frontão em granito 
cinza andorinha 5.1cmx0.10cm. Rodapé de granito cinza andorinha medindo 3.78cmx0.10cm  

UND 1 R$ 8.948,44 R$ 8.948,44 Bancada  em granito cinza andorinha medindo 1.35cmx0.57cm. Rodapé em granito cinza 
andorinha 2.41cmx0.10cm 
Rodapé em granito cinza andorinha 2.8cmx0.10cm  
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Rodapé em granito cinza andorinha medindo 3.08cmx0.10cm 
Bancada em granito cinza andorinha medindo 1.20cmx0.57cm. Frontão em granito cinza 
andorinha 1.20cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 2.26cmx0.10cm  
ADMISTRATIVO 1         

Rodapé em granito cinza andorinha medindo 9.72cmx0.10cm UND 1 R$ 1.407,30 R$ 1.407,30 

DIRETORIA         

Rodapé em granito cinza andorinha medindo 6.71cmx0.10cm UND 1 R$ 1.043,60 R$ 1.043,60 

Enfermaria pediátrica         

rodape em granito cinza andorinha medindo 2.21cmx0.10cm 
UND 1 R$ 446,60 R$ 446,60 

  

Distribuição de medicamentos         

Rodapé em granito cinza andorinha medindo 23.85cmx0.10cm  UND 1 R$ 6.731,55 R$ 6.731,55 
Bancada tipo "L" em granito cinza andorinha medindo 2.95cmx 0.57cm com cuba em inox 
0.38cmx0.59cm. Frontão em granito cinza andorinha 3.5cmx0.10cm          

Coleta Laboratório         
Bancada tipo pia em granito cinza andorinha 1.46cmx0.57cm com cuba em inox 
0.38cmx0.59cm. Frontão em granito cinza andorinha 1.98cmx0.10cm. Rodapé em granito 
cinza andorinha 1.97cmx0.10cm 

UND 1 R$ 1.772,50 R$ 1.772,50 

PREPARO LABORÁTORIO         

Rodapé em granito cinza andorinha 5.47cmx0.10cm UND 1 R$ 858,00 R$ 858,00 

LABORATÓRIO CLÍNICO         

rodape em granito cinza andorinha 8.59cmx0.10cm UND 1 R$ 1.024,68 R$ 1.024,68 

DIGITAÇÃO LABORATÓRIO         

Rodapé em granito cinza andorinha 5.04cmx0.10cm UND 1 R$ 658,27 R$ 658,27 

DEPOSITO LABORATORIO         
Bancada em granito cinza andorinha 1.2cmx0.57cm. Frontão em granito cinza andorinha 
1.12cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 3.45cmx0.10cm UND 1 R$ 1.595,39 R$ 1.595,39 

VESTUÁRIO FEMININO E MASCULINO          

Rodapé em granito cinza andorinha 1.09cmx0.10cm UND 2 R$ 610,68 R$ 1.221,36 

Deposito         

Rodapé em granito cinza andorinha 1.05cmx0.10cm UND 1 R$ 237,93 R$ 237,93 

Área limpa, área suja, vestiário barreira         

Rodapé em granito cinza andorinha 10.06cmx0.10cm 
UND 1 R$ 2.331,71 R$ 2.331,71 Bancada em granito cinza andorinha 1.20cmx0.58cm. Frontão em granito cinza andorinha 

0.58cmx0.10cm 
COZINHA, BUFFET E DISPENSA         
Bancada em granito cinza andorinha 2.04cmx0.62cm. Frontão em granito cinza andorinha 
2.04cmx0.10cm UND 1 R$ 2.731,71 R$ 2.731,71 

Rodapé em granito cinza andorinha 12.29cmx0.10cm         

Antecamara         

Rodapé em granito cinza andorinha 2.39cmx0.10cm UND 1 R$ 369,60 R$ 369,60 

Posto de enfermagem         

Rodapé em granito cinza andorinha 4.75cmx0.10cm UND 1 R$ 766,92 R$ 766,92 

Enfermaria juvenil          

Rodapé em granito cinza andorinha 3.46cmx0.10cm UND 1 R$ 592,90 R$ 592,90 

Enfermaria adulto masculino         

Rodapé em granito cinza andorinha 3.46cmx0.10cm UND 1 R$ 592,90 R$ 592,90 

Enfermaria adulto feminino         

Rodapé em granito cinza andorinha 1.88cmx0.10cm UND 1 R$ 438,90 R$ 438,90 
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Inalação         
Bancada tipo pia em granito cinza andorinha 3.98cmx0.57cm com cuba em inox 
0.38cmx0.59cm. Frontão em granito cinza andorinha 4.55cmx0.10cm. Rodapé em granito 
cinza andorinha 3.06cmx0.10cm 

UND 1 R$ 2.064,98 R$ 2.064,98 

Vacinas          
Bancada em granito cinza andorinha 2.10cmx0.57cm. Frontão em granito cinza andorinha 
4.58cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 3.44cmx0.10cm UND 1 R$ 2.399,26 R$ 2.399,26 

Berçário, parto assistido         

Rodapé em granito cinza andorinha 6.45cmx0.10cm 
UND 1 R$ 993,30 R$ 993,30 

  

Higienização         

Rodapé em granito cinza andorinha 3.46cmx0.10cm UND 1 R$ 799,26 R$ 799,26 

Esterilização         
Bancada em granito cinza andorinha 2.80cmx0.42cm. Frontão em granito cinza andorinha 
3.22cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 7.179cmx0.10cm UND 1 R$ 2.887,40 R$ 2.887,40 

Materias esterilizados         
Bancada em granito cinza andorinha 1.65cmx0.55cm. Frontão em granito cinza andorinha 
5.25cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 4.15cmx0.10cm UND 1 R$ 4.947,15 R$ 4.947,15 Bancada em granito cinza andorinha 3.38cmx0.57cm. Frontão em granito cinza andorinha 
3.95cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha  3.91cmx0.10cm 
Quarto P.P.P         

Rodapé em granito cinza andorinha 2.68cmx0.10cm UND 1 R$ 425,80 R$ 425,80 

Pós parto         
Bancada em granito cinza andorinha 1.85cmx0.57cm. Frontão em granito cinza andorinha 
2.41cmx0.10cm. Rodapé em granito cinza andorinha 2.38cmx0.10cm  UND 1 R$ 1.812,48 R$ 1.812,48 

Total  R$ 90.559,28 

 
 

4. CONDIÇÕES DE FORNECIENTO 
4.1. Os serviços de montagem, movimentação, instalação dos móveis e pedras de granito é de 

responsabilidade da CONTRATADA.  
 

4.2. Todas as peças necessárias para instalação dos móveis e pedrass de granito serão de 
responsabilidade da CONTRATADA (cantoneiras fixas, cantoneiras retráteis, para fusos, 
buchas específicas e comuns e Etc.).  
 

4.3. Caso durante a instalação aconteça alguma avaria em qualquer parte física ou ainda em 
tubulações/circuitos de água e/ou eletricidade do Hospital/Fundação, a CONTRATADA será 
responsabilizada e deverá efetuar o reparo instantaneamente.  
 

4.4. Todos os móveis constantes no Lote I deverão ser confeccionados apenas com Compensado 
Naval com mínimo 15mm de espessura.  

4.5. Os pés que forem instalados nos móveis, deverão ser robustos e resistentes a possíveis 
movimentações para higienização.  
 

4.6. A contratada deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem 
como, diligenciar para que o fornecimento seja feito em perfeitas condições, não podendo 
conter quaisquer defeitos.  
 

4.7. A contratada será responsável pelo transporte adequado e instalação dos móveis e pedras em 
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granito e seu descarregamento até o local onde serão instalados os móveis, sito Rua da Barra, 
705 – Jardim Cruzeiro – Feira de Santana – Bahia – CEP: 44024-366.  

 
4.8. O prazo para entrega dos produtos e execução dos serviços de instalação deverá ser de 120 

(cento e vinte) dias após a Autorização de Fornecimento (AF).  
 

4.9. Os produtos deverão ser entregues devidamente acompanhados dos documentos fiscais 
respectivos (Nota Fiscal/Fatura), adotando-se os procedimentos previstos na Lei Federal 
8.666/93.  
 

4.10. Caso o fornecimento apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora 
dos padrões solicitados a Cotratante solicitará a regularização no momento da entrega e 
abrirá o prazo de 05(cinco) dias úteis a partir da formalização do pedido de regularização.  
 

4.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do contrato.  
 

4.12. As entregas serão feitas, através de solicitação formal da contratada ou conforme 
cronograma estabelecido. 

 
5. DOCUMENTAÇÃO TÉNICA 

5.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução bem-sucedida e a aptidão para o desempenho de atividade e 
compatível com características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
acompanhando a prova fiscal de execução.  
 

5.2. Atestado fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde de que a licitante, através de seu 
representante legal e/ou responsável técnico visitou e conhece os locais onde executará a 
obra, bem como tomou conhecimento de todas as informações inerentes ao fiel cumprimento 
das obrigações objeto desta licitação, agendado para ocorrer até o último dia útil anterior à 
data da abertura da licitação, devendo apresentar o documento que comprove a situação de 
representatividade do signatário. 

5.2.1. O Atestado de visita técnica poderá ser substituído por declaração do representante 
legal ou do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto nos termos 
do Acórdão 234/2015-Plenário. 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
6.1. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados ou 

terceiros em razão de acidentes por ação ou omissão dolosa ou culposa de prepostos da 
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.  
 

6.2. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado inclusive 
materiais, mão de obra, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias para 
fiscais encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução dos serviços, 
isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;  
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6.3. Emitir Notas/Fiscais/Faturas após a entrega dos serviços;  

 
6.4. Oferecer plena garantia dos serviços executados;  

 
6.5. Fornecer a mão-de- obra especializada, para a perfeita realização dos serviços;  

 
6.6. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços através de profissionais especializados, 

incluindo materiais e mão-de-obra para os serviços citados no item.  
 

6.7. Executar diretamente o objeto deste ajuste, sem transferência de responsabilidade 
subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE.  

6.8. Apresentar, previamente ao início dos serviços, o funcionário que executará os serviços, 
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, solicitar a sua substituição que, por 
qualquer motivo, torne inoportuna sua permanência;  
 

6.9. Fornecer uniforme para os seus funcionários, e exigir o uso do respectivo crachá de 
identificação durante o exercício de suas atividades;  
 

6.10. Fornecer equipamentos de segurança, como: óculos, viseira, luvas, máscaras, botas e outros 
conforme necessidade dos serviços;  
 

6.11. Iniciar a execução dos serviços a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da 
ordem de serviço pelo Setor competente;  
 

6.12. Da execução do presente, não advirá qualquer vínculo empregatício entre o 
CONTRATANTE e o empregado da CONTRATADA.  
 

6.13. A Contratada fica obrigada a executar os serviços relacionados no Edital, respeitando as 
especificações técnicas fornecidas pela Administração, não se admitindo quaisquer 
modificações sem a previa autorização da fiscalização;  
 

6.14. . Os serviços executados deverão ser entregues dentro do prazo estipulado pela 
Administração, considerando-se que atividades normais do Hospital e Maternidade Santa 
Luzia não poderão sofrer paralisações de qualquer espécie;  
 

6.15. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe foram solicitados pela Contratante 
relacionados aos serviços executados;  
 

6.16. Responsabilizar-se expressamente por quaisquer danos causados aos equipamentos e a 
outros bens de propriedade da Contratante desde que, comprovadamente, tenham ocorrido 
quando da prestação dos serviços ou seja ocasionado por empregados da empresa ou 
prepostos. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
7.1. Encaminhar à CONTRATADA a requisição de serviços com a discriminação do LOCAL e 

do problema apresentado, bem como as especificações técnicas se houver necessidades; 
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7.2. Autorizar a execução total ou parcial do serviço orçado pela Administração.  

 
7.3. Efetuar o pagamento dos serviços executados, sendo que a CONTRATADA deverá 

apresentar a nota fiscal/fatura. A apresentação desta deverá discriminar o objeto, e será 
devidamente atestada pelo e Administração de acordo com o cumprimento das Cláusulas 
contratuais.  
 

7.4. Comunicar a Contratada qualquer insatisfação quanto ao serviço prestado;  
 

7.5. Fiscalizar e avaliar os serviços visando manter a eficiência dos trabalhos, bem como detectar 
possíveis falhas e propor, de imediato, as correções possíveis, para os quais terá um prazo de 
02 (dois) dia para sanar as falhas apontadas;  

7.6. Permitir a qualquer tempo, o acesso da Contratada aos ambientes onde sejam necessários os 
serviços de correções nos moveis instalados, sempre com a devida autorização.  
 

7.7. Rejeitar no todo ou em parte os serviços ou materiais aplicados em desacordo com as 
especificações estabelecidas pela Administração; 
 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1. O instrumento de contrato terá o seu prazo de vigência de 06 (seis)  meses a partir de sua 

assinatura, podendo ainda ser encerrado, a qualquer tempo, quando verificado a total 
conclusão do seu objeto.  
 

8.2. Os prazos poderão ser prorrogados, conforme conveniência das partes, observando-se as 
possibilidades da Lei 8.666/93. 
 

9. GARANTIA  
9.1. Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de 

Fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento 
ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das ferragens, 
a contar do seu recebimento definitivo, através de documento especifico emitido e assinado 
pelo Fiscal de Contrato.  
 

9.2. Ocorrendo qualquer dos problemas mencionados no item acima, ou se necessário 
substituições ou reparos nos moveis, a Contratada será comunicada e deverá no prazo 
Máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, 
providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a Contratante.  
 

9.3. Não serão aceitos moveis manchados, riscados, lascados ou marcados 
 
 
___________________________                                                    _________________________ 
JOSILEIA RIGO MARQUES                                                     ADRIANA VERON BATISTA 
GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS                                SECRETÁRIA DE SAÚDE 
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ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ÓRGÃO LICITANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA/MS 
PROCESSO/MODALIDADE: TIPO DE JULGAMENTO: 
0163/2021 - PREGÃO Nº 0065/2021 MENOR PREÇO POR LOTE 
OBJETO: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS E MARMO-
RE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA 
LUZIA DO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA - MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDA-
DES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. 
PROPONENTE: CNPJ/CPF: 

    
ENDEREÇO: BAIRRO: 
    
CIDADE/UF: CEP: TELEFONE/FAX: 
      
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): VALIDADE DA PROPOSTA: 
    
E-MAIL LOCAL E DATA: 
    

         
 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

DO ITEM UNIDADE QUANT. VALOR 
MÁXIMO 

MARCA 
OFERTADA 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 36242 

AQUISIÇÃO E INS-
TALAÇÃO DE MÓ-
VEIS SOB MEDIDA 
NO HOSPITAL MU-
NICIPAL SANTA 
LUZIA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES 
DETALHADAS DE 
CADA MÓVEL NO 
PROJETO E TERMO 
DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO. 

UN 1,00 567.496,07     

2 36243 

AQUISIÇÃO E INS-
TALAÇÃO DE PE-
DRAS DE GRANI-
TO, PARA ACA-
BAMENTO DOS 
MÓVEIS SOB ME-
DIDA NO HOSPI-
TAL MUNICIPAL 
SANTA LUZIA, 
CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DE-
TALHADAS DE 
CADA MÓVEL NO 

UN 1,00 95.532,30     
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PROJETO E TERMO 
DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO. 

VALOR TOTAL  
  Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condi-

ções contidas no Edital da presente Licitação, modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 0065/2021, bem como verifiquei todas 
as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discre-
pâncias nas informações, nas condições de fornecimento e docu-
mentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de 
todas as condições que possam de qualquer forma influir nos 
custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões 
existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à 
realização integral de seu objeto. 

CARIMBO CNPJ NOME E ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

  (nome da 
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Empresa)........................................................................................................... 
CNPJ/MF n.º ..............................., situada (endereço completo) ....................................................., 
declara, sob as penas da Lei, nos termos do Inciso VII, art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial n.º 
065/2021, autorizado pelo Processo Administrativo n.º 163/2021. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 
 
 
 
 

_____________________(______),______de_________________de 2021 
                                    Cidade                    estado 
 
 

 
 
 

Carimbo do C.N.P.J/MF e assinatura do  
representante legal da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO 

 
 

  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a 
nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, 
sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na 
forma determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº8.666/93  
 
 



                               Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS 
Departamento de Compras e Licitações 

 
 

Gestão 2021-2024   -   Rua Bento Marques, 795   -   Fone: (67) 3488-1161 
 CEP: 79.930-000   -   Aral Moreira – MS   -   CNPJ: 03.795.271/0001-13 

____________________-MS, ____/_________________/______ 
 
 

______________________________________________________ 

                                                    Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
NOME : ____________________________________________________ 
 
 
 
  ___________________________________________________ 

                                                     RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
 
 

  ___________________________________________________ 

                                                        Nº DO C.N.P.J. DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO 

 ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

Pregão Presencial n.º 065/2021 
Processo Administrativo n.º 163/2021 
  

 
  A empresa ____________________________________________, estabelecida 
em _______________ (endereço, cidade, estado) 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº_______________________, abaixo representado pelo Srº 
(a)_______________________________________,  portador (a) da Carteira de Identidade 
n.º...................................e do CPF/MF n.º..............................,DECLARA para fins do disposto no 
Inciso V do Art. 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n.º 
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9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 
 

_______________-MS, ____de _________________de 2021 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
A Empresa (RAZÃO SOCIAL)________, inscrita no CNPJ n° _____________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _______________________, portador (a) da 
Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/____ e de CPF n° 
_________________ DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei 

Complementar n°. 123/12006. 
 
 
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 

4° do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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Local e data, _____ de ________________________de 2021. 
 

 
 

_________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
(carimbo do CNPJ da empresa) 

 
 
 
 
 

OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante, e deverá ser apresentada fora do envelope de documentação e proposta, a qual 
deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei Complementar nº. 
123/06. 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___/2021 
 
O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Bento Marques ,nº.795 , Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº03.759.271/0001-
13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, 
portador do RG n.º648512 SSP/MS e CPF n.º839.314.301-20, residente e domiciliado na Rua 9 de 
Novembro, nº206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS, doravante denominada Contratante e a empresa 
_______________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
_________________________, com estabelecimento na 
______________________________________, na cidade ______________________________, 
doravante denominada Contratado, representada neste ato por 
__________________________________, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 
________________, emitida pela SSP/___, e do CPF n.º ._______________, pactuam o presente 
Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de homologação do processo de Pregão 
Presencial Nº 065/2021, e nos termos da Lei Federal N.º 8.666/93 em sua atual redação, atendidas 
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Aquisição e instalação dos móveis planejados e mármores, em atendimento a Secretaria Munici-
pal de Saúde/Hospital Municipal e Maternidade Santa Luzia. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1. O valor total para aquisição e instalação dos (as) _________, para atender a demanda da Secreta-
ria Municipal de Saúde do Município de Aral Moreira/MS, objeto deste contrato, é de R$ 
__________________(_____________________________), conforme tabela abaixo: 
 

LOTE  
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UND 

 
QNT MARCA VLR 

UNT 
VLR 
TOTAL 

       
       
VALOR TOTAL R$ 
2.2. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou su-
pressões que se fizerem nos serviços, até 25% do valor do contrato. 
2.3. A preço proposto será considerado suficiente e completo, para as despesas decorrentes de carre-
gamento, descarregamento, fretes, transportes e de todas as operações, de única e exclusivamente por 
conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitação, bem como qualquer outro encargo 
ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto 
da licitação. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: 
3.1. O Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo a licitante in-
formar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério 
da Administração, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, mediante a apresenta-
ção de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de regularidade fiscal junto 
às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, e comprovação de regularidade junto ao FGTS e 
à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT. 
 
3.2. O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo 
órgão competente do Governo Federal, ou da variação efetiva do custo da produção e preços atuais 
de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do 
IPCA/IBGE; 
 
3.3. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à contrata-
da, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a título de compensação financeira, que será o produto resul-
tante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do 
mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso;  
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3.4.  Caso ocorram majorações significativas no custo dos produtos, dentro do período contratual, 
majorações estas que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, prejudicando a 
sua execução, poderá ser feito e alinhamento dos preços atingidos por estas variações, ficando eleito 
o índice oficialmente determinado por lei, com o objetivo de garantir a exequibilidade dos serviços 
contratados.  
 
3.5.  Será efetuada a Retenção para a Previdência Social de acordo com a legislação vigente. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
4.1. O presente Contrato tem duração de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do contrato, 
admitindo-se a prorrogação nos termos do arts 57 e 58 da Lei Federal 8.666/93. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
5.1. A aquisição e instalação dos (as) _________, para atender a demanda da secretaria municipal de 
saúde de Aral Moreira/MS, a que se refere o presente contrato corre à conta das dotações orçamentá-
rias: ------------------------------------------------------------------------. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
6.1. Da Contratante: a contratante se obriga a:  
6.1.1. Cumprir fielmente as cláusulas do presente edital, inclusive a forma de pagamento nele descri-
ta. 
6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da vencedora aos locais da entrega dos produtos;  
6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela vencedora;  
6.1.4. Exercer a fiscalização dos produtos por servidores designados, na forma prevista neste edital; 
6.1.5. Disponibilizar 1 (um) servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos;  
6.1.6. Comunicar oficialmente à vencedora quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza gra-
ve.  
6.2. Da Contratada: A contratada obriga-se expressamente ao seguinte:  
6.2.1. Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e 
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Ad-
ministração;  
6.2.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, 
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente 
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;  
6.2.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do 
contrato;  
6.2.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATAN-
TE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que 
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de 
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paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do 
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comuni-
cadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;  
6.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
6.2.6. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução do contrato;  
6.2.7. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a in-
cidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como ob-
servar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;  
6.2.8. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita exe-
cução deste contrato;  
6.2.9. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;  
6.2.10. Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações 
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura e equipe técnica 
necessária à sua execução;  
6.2.11. Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;  
6.2.12. Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autori-
zada do fabricante, identificando-a;  
6.2.13. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;  
6.2.14. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indica-
ção de sua quantidade, preço unitário e valor total; 
 

7. CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE FORNECIMENTO  
7.1. O prazo de entrega dos bens, a contar da data assinatura do contrato é de 120 (cento e vinte) di-
as. Admitindo-se a sua prorrogação nos termos dos Art. 57 e 58 da lei Federal 8.666/93; 
7.2. As notas fiscais deverão estar de acordo com os produtos entregues;  
7.3. Só serão recebidos os produtos conforme especificações do anexo I e II do Edital;  
7.4. As entregas só poderão ser feitas com o controle da coordenação responsável indicado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde de Aral Moreira/MS.  
7.5. Os serviços de montagem, movimentação, instalação dos (as) _________ é de responsabilidade 
da Contratada.  
7.6. Todas as peças necessárias para instalação dos (as) _________ serão de responsabilidade da 
Contratada (cantoneiras fixas, cantoneiras retráteis, parafusos buchas e etc.).  
7.7. Caso durante a instalação aconteça alguma avaria em qualquer parte física ou ainda em tubula-
ções/circuitos e/ou circuito de água ou eletricidade do Hospital/Fundação a Contratada será respon-
sabilizada devendo efetuar o reparo instantaneamente.  
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7.8. Garantia de no mínimo 12 meses contados da data da entrega na unidade requisitante, conforme 
forma de Fornecimento do presente instrumento. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. Durante a vigência do contrato, os produtos serão fiscalizados por servidor designado para esse 
fim, representando a contratante.  
8.2. O representante anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a entrega 
dos gêneros alimentícios, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados.  
8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solici-
tadas à contratada, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
8.4. A contratada deverá manter preposto, aceito pela administração da contratante, durante o perío-
do de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
8.5. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a contratante poderá, ainda sustar 
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa 
medida se tornar necessária. 
8.6. Não obstante a contratada seja a única responsável pela entrega do objeto, a contratada reserva-
se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os gêneros alimentícios diretamente ou por prepostos de-
signados.  

 
9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA 
9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 
CONTRATADA estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula. 
9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 
aplicar à CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato. 
9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a CONTRATADA se sujeitar à 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Admi-
nistração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
legislação vigente. 
9.4. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de 
faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 
contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não 
se verifique a adequação da conduta por parte da CONTRATADA, após o que deverão ser aplicadas 
sanções de grau mais significativo. 
9.5. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, da 
Lei nº 10.520 de 2002: 
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a) Inexecução total ou parcial do contrato; 
b) Apresentação de documentação falsa; 
c) Comportamento inidôneo; 
d) Fraude fiscal; 
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 
9.6. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acio-
nada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração 
ou a terceiros. 
9.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de ou-
tras equivalentes que surgirem, conforme o caso: 
 
Item Descrição da Infração  Grau Multa 

1 Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

 
2 0,4% por dia 

2 Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência; 

 4 1,6% por dia 

3 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 
fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de atendimento; 

 5 3,2% por dia 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.  5 3,2% por dia 

5 Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos físico, lesão corporal ou 
consequências letais; por ocorrência. 

 6 4,0% por dia 

6 Inexecução total do contrato;  10 10% 

 Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.  1 0,2% por dia 

8 Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos 
estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrência. 

 
2 0,2% por dia 

9 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa;  2 0,4% por dia 

10 
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, mesmo que não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

 
3 0,8% por dia 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por 
ocorrência; 

 3 0,8% por dia 

* Incide sobre a parte inadimplida. 
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9.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
9.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do con-
trato, o que ensejará a rescisão contratual. 
9.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmen-
te detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 
9.11. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situa-
ções que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente 
justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferi-
do. 
9.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, obser-
vado o princípio da proporcionalidade. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - A RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1. A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a 
declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.  
10.2. Igualmente, constituirão motivos para rescisão do contrato:  
10.2.1. O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais. 
10.2.2. A paralisação dos serviços em justa causa e sem prévia comunicação à contratada.  
10.2.3. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem in-
terna, não efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da apresentação da fatu-
ra sem qualquer satisfação do débito, a contratada poderá suspender as entregas, independentemente 
de interpelação judicial, desde que:  
a) Envie para a CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias, antes da paralisação, correspondência co-
municando o fato;  
b) Conserve as entregas que causem riscos aos servidores e a população. Fica assegurado à CON-
TRATANTE o direito de intervir nas entregas que compõem o objeto do contrato, no caso de parali-
sação por motivo de greve ou por qualquer outro motivo justificável, superior a 05 (cinco) dias, po-
dendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis 
da empresa CONTRATADA. 
12.3 Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a situação de nor-
malidade, a CONTRATANTE cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os 
recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos fornecimentos.  
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Ponta Porã/MS, para dirimir quaisquer questões oriundas 
do presente contrato. 
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.  
 
 

Aral Moreira -MS, XX de XXXXXXX de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2021 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 065/2021 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA Á VISITA TÉCNICA 
 
 
 
Ref. : Pregão Presencial nº 065/2021 
 
 
........................................................................................., inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
..........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº.................................... 
e do CPF/MF nº ......................................., DECLARA, que renuncia à Visita Técnica aos locais e as 
instalações para a prestação  dos serviços constantes do objeto do Pregão Presencial nº 065/2021, e o 
quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços de 
confecção, montagem e instalação de moveis planejados  e pedras em granito, bem como coletaram 

 _______________________________                    
ALEXANDRO ALEXANDRINO 

AREVALO GARCIA  
Prefeito Municipal 

 

________________________________ 
CONTRATADA 
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informações da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem 
nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 
 
 
 
_______________________ - MS, _____ de __________________ de _______ 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
assinatura do representante legal da empresa 

e carimbo 
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	6.2.11. Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
	6.2.12. Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do fabricante, identificando-a;
	6.2.13. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
	6.2.14. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
	7. CLÁUSULA SETIMA – forma de fornecimento
	7.1. O prazo de entrega dos bens, a contar da data assinatura do contrato é de 120 (cento e vinte) dias. Admitindo-se a sua prorrogação nos termos dos Art. 57 e 58 da lei Federal 8.666/93;
	7.2. As notas fiscais deverão estar de acordo com os produtos entregues;
	7.3. Só serão recebidos os produtos conforme especificações do anexo I e II do Edital;
	7.4. As entregas só poderão ser feitas com o controle da coordenação responsável indicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Aral Moreira/MS.
	7.5. Os serviços de montagem, movimentação, instalação dos (as) _________ é de responsabilidade da Contratada.
	7.6. Todas as peças necessárias para instalação dos (as) _________ serão de responsabilidade da Contratada (cantoneiras fixas, cantoneiras retráteis, parafusos buchas e etc.).
	7.7. Caso durante a instalação aconteça alguma avaria em qualquer parte física ou ainda em tubulações/circuitos e/ou circuito de água ou eletricidade do Hospital/Fundação a Contratada será responsabilizada devendo efetuar o reparo instantaneamente.
	7.8. Garantia de no mínimo 12 meses contados da data da entrega na unidade requisitante, conforme forma de Fornecimento do presente instrumento.
	8. CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
	8.1. Durante a vigência do contrato, os produtos serão fiscalizados por servidor designado para esse fim, representando a contratante.
	8.2. O representante anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a entrega dos gêneros alimentícios, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
	8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas à contratada, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
	8.4. A contratada deverá manter preposto, aceito pela administração da contratante, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.
	8.5. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a contratante poderá, ainda sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
	8.6. Não obstante a contratada seja a única responsável pela entrega do objeto, a contratada reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os gêner...
	9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA
	9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATADA estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula.
	9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA multa sobre a parcela inadi...
	9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a CONTRATADA se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovid...
	9.4. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicaçã...
	9.5. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, da Lei nº 10.520 de 2002:
	9.6. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.
	9.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:
	9.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
	9.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.
	9.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
	9.11. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da au...
	9.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
	10. CLÁUSULA DÉCIMA - A RESCISÃO DO CONTRATO
	10.1. A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.
	10.2. Igualmente, constituirão motivos para rescisão do contrato:
	10.2.1. O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais.
	10.2.2. A paralisação dos serviços em justa causa e sem prévia comunicação à contratada.
	10.2.3. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem interna, não efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da apresentação da fatura sem qualquer satisfação do débito, a contratada poder...
	11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
	11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Ponta Porã/MS, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
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