Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha
CNPJ:01.612.574/0001-83
END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI –fone 086-3263-0238

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2017
O MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA - PI, por meio de sua Pregoeira,
designado por Portaria, conforme documento contido no processo administrativo, torna
público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 29 de abril de 2010 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
introduzidas pela Lei federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, c/c a Lei nº 9.648, de 27
de maio de 1998, com o Decreto nº 3.931 de 2001 e atualizado pelo Decreto nº 7.892
de 2017, e, ainda nos termos deste edital e seus anexos, que realizará, às 11:30 horas,
do dia 16 de outubro de 2017, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado
na Sede da Prefeitura Municipal, na Rua Francisco Alves Mendes, 149, Centro, Cep:
64.278-000, Cocal de Telha - PI, a sessão de abertura do procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, julgamento por lote,
conforme disposto nos Anexos correspondentes e na forma abaixo:
RETIRADA DO EDITAL
A cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sala da
Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de COCAL DE
TELHA – PI, o qual pode ser adquirido no endereço indicado neste edital.
Endereço: Rua Francisco Alves Mendes, 149, Centro, Cep: 64.278-000, Cocal de Telha
- PI.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, de 08:00 às 12:00 horas
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos /material permanente, (Lote I – Equipamentos), (Lote IIMaterial Permanente), (Lote III - Informática), (Lote IV- Eletrônico), conforme
proposta nº 13836.6920001/16-003 – Emenda Parlamentar nº 27070003, conforme
especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos.
1.2. O valor estimado para aquisição do objeto desta licitação é de R$
170.000,00 (cento e setenta mil reais).
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que
seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no estado,
nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL, o estatuto social, contrato
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
b) TRATANDO-SE DE PROCURADOR, a procuração por instrumento público ou
particular, com reconhecimento de firma, da qual constem poderes específicos para
formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição,
acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame e/ou inclusive assinar Contrato oriundo da
Licitação, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea
"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser
apresentada na forma do modelo apresentado no Anexo II deste Edital.
3.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha fotografia.
3.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 A ausência de representação da empresa licitante, ou a falta dos poderes do
representante para formulação de propostas e/ou oferta de lances de preços impedirá a
licitante de participar do pregão.
4. DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1. As Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
no local, dia e hora determinados no preâmbulo, em envelopes distintos, devidamente
lacrados e rubricados no fecho, atendendo aos seguintes requisitos:
a) ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS, indexadas com os seguintes dizeres:
COCAL DE TELHA - PI
PREGÃO PRESENCIAL No 029/2017
ENVELOPE No 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
b) ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo o seguinte:
COCAL DE TELHA - PI
PREGÃO PRESENCIAL No 029/2017
ENVELOPE No 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
4.1.1. A Proposta de preços deverá ser apresentada em observância as
seguintes exigências:
a) Ser apresentada em 1 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza em língua
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portuguesa, impressa, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas
demais, pelo representante legal do proponente;
a.1)Conter a descrição completa dos produtos ofertados de acordo com anexo I.
a.2) A marca e/ou fabricante, deverão ser obrigatoriamente especificados.
a.3) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor
unitário proposto corresponder à unidade solicitada
a.4) A proposta deverá ser elaborada de acordo com o Anexo I.
4.1.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data
de sua apresentação.
4.1.3. Na omissão dos prazos estipulados, considerar-se-ão aqueles
estabelecidos neste Edital.
4.1.4. É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições
apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito
pelo (a) Pregoeiro (a), sendo registrado em ata e devendo o item ser desconsiderado da
proposta.
4.1.5. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso,
prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
4.1.6. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais,
administração, lucros, materiais e ferramental, transporte de material e de pessoal e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
4.1.7. O Município de COCAL DE TELHA – PI é considerado consumidor final,
sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição
Federal de 1988.
4.1.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.1.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo (a)
Pregoeiro (a) do Município de COCAL DE TELHA - PI e realizada de acordo com a Lei
no 10.520/02 e legislação pertinente, em conformidade com este Edital e seus Anexos.
5.2. No local e hora marcados para abertura da sessão, os interessados devem
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, conforme especificado no
item 3 deste Edital, ou seja, devendo o credenciamento ser apresentado fora dos
envelopes que contêm a proposta de preços e documento de habilitação.
5.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não serão admitidos
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
5.4. Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem plena
ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que
atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão, na
forma do Anexo II.
5.5. Serão abertos os envelopes contendo as "PROPOSTAS DE PREÇOS",
sendo feita sua conferência e posterior rubrica.
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Será proclamado pelo (a) Pregoeiro (a), o proponente que apresentar a
proposta de MENOR PREÇO POR LOTE, definido no objeto deste Edital e seus
Anexos e, as propostas com preços superiores e sucessivos até 10% (dez por cento)
relativamente àquela proposta ou, as 03 (três) melhores propostas, inscritas
independentemente dos valores oferecidos.
6.2. Aos proponentes enumerados pelo Pregoeiro serão dadas novas
oportunidades para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos.
6.3. Para efeito de julgamento, o licitante deverá constar em sua proposta o
preço unitário e total de cada item;
6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cominadas no item 10 deste Edital,
especificamente à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor de cada item
desistido.
6.5. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo
critério de MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR LOTE, o (a) Pregoeiro (a)
examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor da primeira classificada, que será
aquela que apresente menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
6.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente que
a tiver formulado, das condições habilitatórias.
6.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor definido no objeto deste Edital e seus Anexos, sendo-lhe
adjudicado o objeto.
6.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
editalícias o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e
a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
6.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os proponentes
presentes.
6.10. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.
6.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
6.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto
deste Edital e seus Anexos.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope
individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no
item 4.1.b deste Edital.
7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para
participar do certame:
7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
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7.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercício;
7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:
7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto do certame;
7.2.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do proponente ou outra equivalente, na forma da lei;
a) Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (Administrada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional), abrangendo inclusive a prova de regularidade relativa à Seguridade
Social (INSS);
b) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (Administrada pela
Secretaria da Receita Federal);
c) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado (Administrada pela Procuradoria da
Fazenda Estadual ou equivalente em cada Estado);
d) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais (Administrada pelo departamento de
Arrecadação e Tributos do Centro Tributário Estadual ou equivalente em cada Estado);
e) Certidão Quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria Geral do
Município ou equivalente em cada Município);
f) Certidão Negativa de Tributos Municipais, (administrada pela Secretaria de Finanças
Municipais ou equivalentes em cada Município).
7.2.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.
7.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
7.2.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, do
último exercício social, exigíveis na forma da lei, assinados pelo contador e
representante da empresa, que comprovem a boa e regular situação financeira da
empresa. Admite-se a apresentação de Balanço de Abertura, para as empresas com
menos de 01(um) exercício financeiro;
7.2.3.1.1. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a
exigência do item anterior será atendida mediante apresentação dos balancetes de
constituição e do mês anterior ao da data fixada para realização do Pregão.
7.2.3.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples
nacional, para atendimento do item 7.2.3.1, deverão apresentar qualquer um dos
documentos idôneos a seguir relacionados, que possibilitem a comprovação da
qualificação econômico-financeira: cópia da declaração única e simplificada de
informações socioeconômicas e fiscais ou cópia do livro-caixa com o registro de
escrituração da movimentação financeira e bancária, nos termos do art.25 e 26, § 2º da
Lei Complementar nº123/06.
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7.2.3.2 Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pela Justiça do
Trabalho (Lei 12.444/11);
7.2.3.3 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica.
7.2.3.4. Outras comprovações;
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, de cumprimento
do disposto no inciso XXXII do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal e na Lei 9.854 de
27 de outubro de 1999, nos termos do Anexo III.
b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, assegurando a inexistência de
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme Anexo II.
c) Alvará de Localização e Funcionamento.
d) Declaração ou Atestado de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de direito
privado e/ou público que a licitante forneceu objeto compatível com o deste certame,
obrigatoriamente com reconhecimento de firma do declarante e/ou atestante em
cartório.
7.2.4. Disposições Gerais da Habilitação:
7.2.4.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, por cópias autenticadas por cartório competente, emitidos pela internet, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, ou em cópias simples, desde que
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e/ou sua equipe de apoio;
7.2.4.2. Não será aceito “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição a documento requerido no presente Edital e seus Anexos;
7.2.4.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o (a) Pregoeiro (a)
considerar o proponente inabilitado.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão.
8.2. Caberá ao Pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame.
9. DOS RECURSOS
9.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será no final da sessão, com
registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntarem
memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.
9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.3. Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o (a)
Pregoeiro (a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo
suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
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a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradas vistas imediatas
dos autos.
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura
Municipal de COCAL DE TELHA - PI.
10. DAS PENALIDADES
10.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega dos bens, sujeito o
Contratado a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia
sobre o valor dos bens não entregues, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do
mesmo.
10.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede
que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato em caso do não cumprimento do
prazo estabelecido para entrega.
10.3. Administração do Município de COCAL DE TELHA - PI poderá ainda
desclassificar a licitante pelo não cumprimento do item 14.9.
10.4. No caso de inexecução total (ausência na prestação de serviço superior a
50% do total contratado) ou parcial (ausência na prestação de serviço superior a 25%
do total contratado) das condições contratuais, o Contratante, poderá rescindir o
contrato, garantida a prévia defesa, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à
Contratada as seguintes penalidades:
a) Advertência, em caso de atraso em até 5 (cinco) dias;
b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva
Ordem de Fornecimento, em caso de atraso de mais de 5 (cinco) dias;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de COCAL DE TELHA - PI, por prazo não superior a 2 (dois)
anos, inclusive em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração.
Será declarada suspensa de contratar com a Administração nos casos previstos nos
subitens seguintes, em caso de culpa;
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o
inciso IV do art. 87 da Lei no 8.666/93, nos casos:
I – Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as
obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de
dolo.
II – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva
por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
III – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando
frustrar os objetivos da licitação;
IV – Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.4.1. As penalidades cominadas nas alíneas “a”, “c” e “d”, supra, poderão ser
aplicadas cumulativamente com aquela prevista na alínea “b” do mesmo item.
10.5. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, e quando for o caso, cobrado
judicialmente.
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10.6. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da
CONTRATANTE e, desde que formuladas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da
data em que a CONTRATADA tomar ciência.
10.7. O Licitante vencedor não poderá deixar de fornecer nenhum item vencido
sob pena de desistência da totalidade do certame.
10.8. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa
prévia de 5 (cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez)
dias contados da abertura de vistas no caso de inidoneidade.
11. DA RESCISÃO DO CONTRATO
11.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a
comprovar a impossibilidade do fornecimento dos itens, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no fornecimento;
e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como
a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do
contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.
f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora,
assim como de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro
próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e
fiscalização deste contrato;
h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos produtos,
acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e
cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;
k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
l) A ocorrência de “caso fortuito” ou “força maior”, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato;
m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
11.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos
especificados nas alíneas “a” , “h” e “m” do subitem 11.1 deste ato convocatório;
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b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
c) Judicial, nos termos da legislação processual.
11.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80,
da Lei no 8.666/93.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO
12.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à
conta da seguinte classificação:
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de Cocal de Telha /Ministério da Saúde/
Governo Federal/ Emenda Parlamentar nº 27070003.
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
12.2. O pagamento da nota fiscal será vinculado ao fornecimento referente à
nota fiscal.
12.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
do fornecimento, mediante nota fiscal, recibo e ateste da respectiva secretaria quanto
aos itens fornecidos.
12.4. O Município de COCAL DE TELHA - PI reserva-se o direito de não efetuar o
pagamento se, no ato do atesto, a licitante não tiver efetuado a entrega da mercadoria
na sua totalidade ou não estiverem de acordo com a especificação apresentada e
aceita;
12.5. O Município de COCAL DE TELHA - PI poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos
termos deste certame.
13. DO AUMENTO OU SUPRESSÕES
13.1. No interesse da Administração do Município de COCAL DE TELHA - PI, o valor
inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º
8.666/93;
13.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
14. DO FORNECIMENTO
14.1. O fornecimento deverá ser em rigorosa e estrita obediência às prescrições e
exigências contidas no Anexo I do Edital licitatório e que será parte integrante do
Contrato;
14.2. A empresa vencedora, visando o ideal fornecimento, deverá adotar os seguintes
procedimentos:
14.2.1. O do fornecimento do objeto deste certame deverá ser procedido no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da ordem de fornecimento.
14.2.2. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado a
critério da Administração do Município de COCAL DE TELHA - PI.
14.3. A aceitação do fornecimento dar-se-á após atesto da equipe de recebimento.
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14.4. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer o item constante na
ordem de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o termino do prazo
estabelecido nos termos do item 11.3.1 do presente Edital.
14.5. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração do
Município de COCAL DE TELHA - PI enviará o termo de desclassificação, efetuando a
contratação do fornecimento com a próxima licitante classificada.
14.6. Dependendo do tipo de procedimento licitatório (por item ou por lote) a
desclassificação ou desistência da empresa poderá ser total ou somente para os itens
constantes da ordem de fornecimento, conforme o caso.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
15.2. 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 subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação
em contrário;
15.3. É facultada ao Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
15.4. Fica assegurado o Município de COCAL DE TELHA - PI o direito de, no interesse
da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
15.5. Após a homologação do Pregão, o proponente vencedor será convocado para
assinatura do Contrato.
15.6. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, na data da
retirada da Nota de Empenho, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, e assim, sucessivamente, sem prejuízo das aplicações às penalidades
legais cabíveis.
15.7. Os licitantes proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, e o Município de COCAL DE TELHA - PI não será, em
nenhum caso, responsável por estes custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
15.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
15.10. O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
15.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencem-se os prazos somente em dias
de expediente normais.
15.12. Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de COCAL DE
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TELHA - PI e, se for o caso, será descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
15.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
15.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
15.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado ao Pregoeiro
(a), por escrito, até 03 (Três) dias úteis antes do prazo estipulado para recebimento das
propostas, junto ao setor da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura
Municipal de COCAL DE TELHA – PI.
15.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
15.17. Para as condições de fornecimento, deverão ser observadas as disposições
constantes dos Anexos deste Edital.
15.18. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de
Simões - PI, com exclusão de qualquer outro.
15.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Lei no 10.520/02 e subsidiariamente pela
Lei no 8.666/93.
16. DOS ANEXOS
16.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I
– Termo de Referência
Anexo II
– Declaração de termo participação
Anexo III
– Declaração que não emprega menor
Anexo IV
– Minuta do contrato
Anexo V
– Protocolo de entrega
COCAL DE TELHA (PI),26 de setembro de 2017.

Maria do Socorro Silva de Oliveira
Pregoeira
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
1.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº
10.520, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações
posteriores e pela Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas
legais e regulamentares.
2. OBJETO
2.1. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos /material permanente,
(Lote I – Equipamentos), (Lote II- Material Permanente), (Lote III - Informática), (Lote IVEletrônico), conforme proposta nº 13836.6920001/16-003 – Emenda Parlamentar nº
27070003, de acordo com as quantidades e especificações constantes neste Termo de
Referência.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. A presente solicitação justifica-se na necessidade de aquisição de equipamentos e
material permanente para melhoramento da estrutura da saúde pública do Município de
Cocal de Telha - PI.
3.2. As especificações dos itens estão de acordo com a relação encaminhada pelo setor
de controle do Município de COCAL DE TELHA.
4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO E EXIGÊNCIAS
Ministério da saúde

Proposta de aquisição de equipamentos /material permanente nº da proposta 13836.6920001/1

Recurso de Emenda Parlamentar-objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
27070003 - R$ 170.000,00 - IRACEMA PORTELLA
TOTAL DOS ITENS=218
LOTE I -EQUIPAMENTOS
ITEM
01
02

03

04

DESCRITIVO
Bomba de Vácuo até 2HP/CV-POTÊNCIA/
VÁCUO 0,5 HP/ 450 mmHg
Biombo Plumbífero-ESTRUTURA AÇO OU
ALUMÍNIO
ESPESSURA DE 02 MM
Caixa para Desinfecção de Limas
Endodônticas-CAPACIDADE ATÉ 9 LIMAS
Balde a Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO
POLIPROPILENO
CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L

UNID

Valor
unit

QUANT

Valor total

1

2.400,00

2.400,00

1

4.100,00

4.100,00

1

70,00

70,00

12

100,00

1.200,00
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05
06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

Fotopolimerizador de Resinas-TIPO LED COM
FIO
Amalgamador Odontológico-TIPO CAPSULAR
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL
Ultrassom Odontológico-JATO DE
BICARBONATO INTEGRADO POSSUI
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM
AUTOCLAVÁVEL POSSUI
Esfigmomanômetro Obeso-MATERIAL DE
CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO
Esfigmomanômetro Adulto-MATERIAL DE
CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO
Jato de Bicarbonato-BASE METÁLICA PARA
ESTABILIDADE POSSUI
DESUMIDIFICADOR POSSUI
FILTRO DE AR COM DRENAGEM
AUTOMÁTICA POSSUI
CANETA POSSUI
Articulador Odontológico-GUIA CONDÍLICA
CURVO
DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL
GUIA CONDÍLICA E ÃNGULO DE BENNET
AJUSTÁVEL
Equipo Cart Odontológico-CANETA DE
ROTAÇÃO POSSUI
CONTRA ÂNGULO POSSUI
TERMINAIS MÍNIMO DE 04
SERINGA TRÍPLICE POSSUI
PEÇA RETA POSSUI
MICRO MOTOR POSSUI
Negatoscópio-TIPO AÇO INOXIDÁVEL /
PAREDE / 1 CORPO
Aparelho de Raio X – Odontológico-FAIXA DE
TENSÃO (Kvp) 01
INSTALAÇÃO COLUNA MÓVEL
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL
Destilador de Água-CAPACIDADE ATÉ 5
LITROS/HORA
Foco Refletor Ambulatorial-ILUMINAÇÃO
HALOGÊNIO
HASTE FLEXÍVEL
Microscópio Laboratorial Básico-TIPO
BINOCULAR
OCULAR 10 X E 16 X
OBJETIVAS 05
CONDENSADOR KOEHLER POSSUI
ILUMINAÇÃO LED
Centrífuga Laboratorial-TIPO PARA TUBOS MÍN. 04 AMOSTRAS
TECNOLOGIA DIGITAL
Comadre-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO
INOXIDÁVEL
CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L

1

700,00

700,00

1

850,00

850,00

1

2.900,00

2.900,00

3

200,00

600,00

3

120,00

360,00

1

700,00

700,00

3

700,00

2.100,00

1

3.000,00

3.000,00

3

450,00

1.350,00

1

5.700,00

5.700,00

1

1.600,00

1.600,00

5

500,00

2.500,00

1

3.500,00

3.500,00

1

3.000,00

3.000,00

2

160,00

320,00
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20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31
32
33

Papagaio - MATERIAL DE CONFECÇÃO
AÇO INOXIDÁVEL
Cadeira de Rodas Pediátrica - MATERIAL DE
CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO
BRAÇOS FIXO
PÉS REMOVÍVEL
ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI
SUPORTE DE SORO POSSUI
Poltrona Hospitalar - MATERIAL DE
CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO /
FERRO PINTADO
ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO
COURVIN
DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO
CAPACIDADE ATÉ 120 KG
RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL
Cadeira de Rodas Adulto -PÉS REMOVÍVEL
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO
PINTADO
BRAÇOS FIXO
ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI
SUPORTE DE SORO POSSUI
Cadeira de Rodas para Obeso - MATERIAL
DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO
BRAÇOS FIXO
PÉS FIXO
ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI
SUPORTE DE SORO POSSUI
Seladora -APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO
TIPO MANUAL/ PEDAL
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO
INOXIDÁVEL
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/
ACESSÓRIOS DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/
NÃO POSSUI
Estadiômetro - MATERIAL DE CONFECÇÃO/
ESCALA MÍNIMA ALUMÍNIO / 0 a 210 cm
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) RESERVATÓRIO POSSUI
MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE
Oxímetro de Pulso -TIPO PORTÁTIL (DE
MÃO)
CURVA PLESTIMOGRÁFICA NÃO POSSUI
SENSOR DE SpO2 01
DEA - Desfibrilador Externo Automático ACESSÓRIO(S) 1 ELETRODO
BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES
TELA DE ECG POSSUI
Carro para Transporte de Materiais (diversos)
-TIPO CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO
Esfigmomanômetro Infantil -MATERIAL DE
CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO
Estetoscópio Adulto -TIPO DUPLO
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL

2

100,00

200,00

1

1.150,00

1.150,00

1

1.000,00

1.000,00

2

600,00

1.200,00

1

1.450,00

1.450,00

1

2.000,00

2.000,00

1

3.500,00

3.500,00

3

370,00

1.110,00

2

250,00

500,00

1

2.500,00

2.500,00

1

8.000,00

8.000,00

1

1.150,00

1.150,00

2

100,00

200,00

2

120,00

240,00
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34
35
36
37

38

39

40

41

42

43

Estetoscópio Infantil -AUSCULTADOR AÇO
INOXIDÁVEL
TIPO SIMPLES
Dermatoscópio -AUMENTO 10 X
ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO
Detector Fetal -TIPO PORTÁTIL
TECNOLOGIA DIGITAL
Lanterna Clínica -MATERIAL DE
CONFECÇÃO ALUMÍNIO
TIPO LED
Oftalmoscópio -BATERIA CONVENCIONAL
COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E
19 LENTES
Otoscópio -COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05
ESPÉCULOS REUSÁVEIS
BATERIA CONVENCIONAL
Criocautério -TIPO DE GÁS NITROGÊNIO
SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI
QUANTIDADE DE PONTEIRAS ATÉ 5
PONTEIRAS
Bisturi Elétrico (até 165 W) -FUNÇÃO
BIPOLAR POSSUI
MICROPROCESSADO SIM
ALARMES POSSUI
POTÊNCIA ATÉ 100 W
Nebulizador Portátil -TIPO ULTRASSÔNICO
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01
Central de Nebulização -SUPORTE COM
RODÍZIOS NÃO POSSUI
TIPO/N°DE SAÍDAS COMPRESSOR/4
SAÍDAS
POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP

2

90,00

180,00

1

1.600,00

1.600,00

2

700,00

1.400,00

2

60,00

120,00

2

790,00

1.580,00

2

380,00

760,00

1

2.700,00

2.700,00

1

3.000,00

3.000,00

2

350,00

700,00

1

1.800,00

1.800,00

64.510

74.990,00
74.990,00

80
VALOR TOTAL DO LOTE I

R$

LOTE II- MATERIAL PERMANENTE
ITEM
01
02

03
04
05

06

DESCRITIVO
Mesa Auxiliar-RODÍZIOS POSSUI
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 40 X
40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL
Compressor Odontológico-POTÊNCIA 1,0 HP
CAPACIDADE DE 30 A 40 LITROS
Mocho-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /
FERRO PINTADO
ENCOSTO POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA A GÁS
Escada com 2 degraus
Armário-DIMENSÕES MIN./ MAT.
CONFECÇÃO DE 1,80 X 0,70 M ATÉ 2,10 X
1,10 M (A X L) / AÇO
Cadeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /
FERRO PINTADO
RODÍZIOS POSSUI
BRAÇOS POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA POSSUI

UNID

Valor
unit

QUANT

Valor total

1

400,00

400,00

1

2.600,00

2.600,00

1

530,00

530,00

3

300,00

900,00

13

650,00

8.450,00

15

150,00

2.250,00
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07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO
Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL ALTURA
REGULÁVEL
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO
INOXIDÁVEL
Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /
FERRO PINTADO
RODÍZIOS POSSUI
TAMANHO TRIPLO
Estante-CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN.
100KG/ 06 PRATELEIRAS
REFORÇO POSSUI
Ar Condicionado-CAPACIDADE 9.000 A
12.000 BTUs, TIPO SPLIT
FUNÇÃO QUENTE E FRIO
Armário Vitrine-NÚMERO DE PORTAS 02
PORTAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO
PINTADO
LATERAIS DE VIDRO POSSUI
Mesa de Escritório-BASE AÇO / FERRO
PINTADO
COMPOSIÇÃO SIMPLES
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/
MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS
Geladeira/ Refrigerador-CAPACIDADE DE
250 A 299 L
Carro para Material de Limpeza-MATERIAL
DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO
BALDE ESPREMEDOR POSSUI
KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA
SINALIZ. E PÁ POSSUI
SACO DE VINIL POSSUI
Mesa de Exames-POSIÇÃO DO LEITO FIXO
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO
PINTADO
ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL
Braçadeira para Injeção-MATERIAL DE
CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL
APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL
Cadeira para Coleta de Sangue-MATERIAL
DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO
BRAÇADEIRA REGULÁVEL
Cilindro de Gases Medicinais - MATERIAL DE
CONFECÇÃO ALUMÍNIO
SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI
ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MANÔMETRO E
FLUXÔMETRO
CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L
Longarina - ASSENTO/ ENCOSTO
ESTOFADO
NÚMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES
Longarina -ASSENTO/ ENCOSTO
POLIPROPILENO
NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES

7

300,00

2.100,00

3

450,00

1.350,00

8

350,00

2.800,00

7

1.800,00

12.600,00

1

1.500,00

1.500,00

6

300,00

1.800,00

1

1.100,00

1.100,00

1

1.100,00

1.100,00

3

700,00

2.100,00

2

190,00

380,00

2

470,00

940,00

5

900,00

4.500,00

10

500,00

5.000,00

8

380,00

3.040,00
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21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

31

32
33

34

Balde/ Lixeira -MATERIAL DE CONFECÇÃO
AÇO / FERRO PINTADO
CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L
Mesa para Impressora - ESTRUTURA AÇO /
FERRO PINTADO
DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 80 X 60 X
70 CM
TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
Mesa para Computador - BASE MADEIRA/
MDP/ MDF/ SIMILAR
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/
MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS
SUPORTE PARA CPU POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI
Arquivo -DESLIZAMENTO DA GAVETA
TRILHO TELESCÓPICO
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS
AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS
Cadeira - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /
FERRO PINTADO
RODÍZIOS POSSUI
BRAÇOS POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA POSSUI
ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO
COURVIN
Ventilador de Teto - COMPOSIÇÃO 03 PÁS
No-Break (Para Computador) POTÊNCIA 1
KVA
TENSÃO ENTRADA/ SAÍDA: 110 OU 220V (A
SER DEFINIDA PELO
SOLICITANTE)
ALARMES AUDIOVISUAL
BATERIA INTERNA 01 SELADA
AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15
MINUTOS
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
Bebedouro/ Purificador Refrigerado -TIPO
PRESSÃO COLUNA SIMPLES
Balança Antropométrica para Obesos -MODO
DE OPERAÇÃO DIGITAL
Balança Antropométrica Adulto -MODO DE
OPERAÇÃO DIGITAL
Cadeira para Obeso -BRAÇOS NÃO POSSUI
RODÍZIOS NÃO POSSUI
MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO
ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO
Balança Antropométrica Infantil -MODO DE
OPERAÇÃO DIGITAL
Mesa de Mayo -MATERIAL DE CONFECÇÃO
AÇO INOXIDÁVEL
Mesa Ginecológica -MATERIAL DE
CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO
POSSUI

5

70,00

350,00

1

200,00

200,00

1

500,00

500,00

3

550,00

1.650,00

2

200,00

400,00

1

150,00

150,00

1

800,00

800,00

2

760,00

1.520,00

1

2.000,00

2.000,00

2

1.500,00

3.000,00

1

400,00

400,00

2

1.000,00

2.000,00

2

600,00

1.200,00

2

1.100,00

2.200,00

Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha
CNPJ:01.612.574/0001-83
END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI –fone 086-3263-0238
124
VALOR TOTAL DO LOTE II

24.500
R$

71.810,00
71.810,00

LOTE III – INFORMÁTICA

ITEM

01

02

03

04

DESCRITIVO
Computador Portátil (Notebook)
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE
I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB
UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM
TECLADO ABNT2
MOUSE TOUCHPAD
INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI
WEBCAM POSSUI
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
BATERIA 6 CÉLULAS
TAMANHO DA TELA LCD de 14’’ ou 15’’
INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT ou
VGA e LEITOR DE
CARTÃO
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO
(64 bits)
Tela de Projeção – Área Visual: Mínima de
1,80 x 1,80 M – Tecido: Matte White (Branco
Opaco) – Garantia: Mínima de 12 meses
Impressora Laser (Comum) Padrão de Cor:
Monocromático; Memória de 16 MB;
Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM;
Capacidade de 100 páginas;
Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede;
Frente e Verso Automático; Garantia mínima
de 12 meses
Computador (Desktop-Básico)
MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL
(COM FIO)
FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO
(64 BITS)
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM
FIO)
INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI
INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE
I3 ou AMD A10
MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz
DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB
TIPO DE MONITOR 18,5” (1366 X 768)
UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM

UNID

Valor
unit

QUANT

Valor total

1

2.500,00

2.500,00

1

700,00

700,00

1

1.000,00

1.000,00

4

2.800,00

11.200,00
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7

VALOR TOTAL DO LOTE III

7.000

R$

15.400,00

15.400,00

LOTE IV- ELETRÔNICO

01

02

03

04

Projetor Multimídia (Datashow) - Tecnologia:
LCD - Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768
- Entrada: De VGA a Full HD - Luminosidade:
Mínimo de 2500
lumens - Conectividade: Entrada/Saída RGB
15 pinos e HDMI - Garantia: Mínima de 12
meses
Aparelho de DVD - Reprodução automática de
CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, DVD,
DVD+R/RW, DVD-R/RW também reproduz os
formatos MP3, WMA e
JPEG; - Com entrada USB para conexão de
PC''s, periféricos e outros tipos de
equipamentos; - Controle remoto e sistema de
áudio, Dolby Digital; - Sistema de cores NTSC,
PAL e Auto; - Conversor D/A de áudio 24 bits e
192 kHz; - Conversor D/A de vídeo 12 bits
e 108 MHz; - Tensão do equipamento: bivolt
automático.
Telefone Celular Rural de Mesa - CHIP 02
GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 dBi
FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 1990 Mhz
CABO COAXIAL 12 - 30 METROS
ACESSO À INTERNET NÃO POSSUI
VIVA VOZ POSSUI
AGENDA TELEFÔNICA POSSUI
REGISTRO DE CHAMADA POSSUI
SECRETÁRIA ELETRÔNICA NÃO POSSUI
BATERIA POSSUI
Televisor - TIPO LED
TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 42"
CONVERSOR DIGITAL POSSUI
ENTRADA HDMI
PORTAS USB
FULL HD NÃO
7
VALOR TOTAL DO LOTE IV

1

3.100,00

3.100,00

3

160,00

480,00

1

620,00

620,00

2

1.800,00

3.600,00

5.680,00
R$

5. LOCAIS DE FORNECIMENTOS E ENTREGA
5.1 Os itens constante no Termo de Referência deverá ser fornecido na Prefeitura
Municipal de COCAL DE TELHA, de acordo com a ordem de fornecimento apresentado
a empresa contratada.
5.2 O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão e
apresentação da ordem de fornecimento.

7.800,00
7.800,00
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5.3 O item deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes na
proposta de preços apresentada, em conformidade com especificações constante neste
edital.
5.4 O (A) requisitante designará servidor responsável para proceder ao recebimento do
produto, que conferirá o fornecimento de acordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência.
5.5 Será emitido documento atestando o recebimento do produto fornecido.
5.6 A empresa contratada deverá proceder, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da notificação de recusa, a substituição do objeto fornecido com defeito, avaria,
ou qualquer outra desconformidade com o estabelecido neste Termo de Referência.
5.7 No caso de qualquer descumprimento das cláusulas apresentadas pela
Administração Municipal, à contratada poderá incidir nas penalidades previstas na Lei
8.666/93.
5.8 Correrão por conta da contratada todas as despesas decorrentes da entrega do
produto solicitado na Ordem de Fornecimento, incluindo também eventuais danos
pessoais e matérias causados a terceiros durante o fornecimento.
6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
6.1 O acompanhamento do fornecimento será realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS
7.1 Nos termos do artigo 7° da Lei nº. 10.520/02 e do art. 14, do Decreto Federal nº
3.555/00, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá
ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciadas do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e/ou do Sistema de Cadastro de
Fornecedores deste Órgão, quando:
a)

deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

b)

apresentar documentação falsa;

c)

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o

contrato;
d)

ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

e)

não mantiver a proposta;
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f)

falhar ou fraudar na execução do contrato;

g)

comportar-se de modo inidôneo;

h)

cometer fraude fiscal.

7.1.1. As sanções determinadas no item 15.1 são de competência da Prefeita Municipal
de COCAL DE TELHA – PI.
7.2. Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/96, nas hipóteses de atraso injustificado no
fornecimento dos itens ou descumprimento de cláusula contratual, será aplicada multa
de mora à contratada de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, ou por ocorrência do descumprimento.
7.2.1. O atraso injustificado no fornecimento dos itens superior a 15 (quinze) dias,
caracteriza a inexecução total do contrato.
7.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o Município de COCAL DE
TELHA - PI poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantido o direito do
contraditório e da ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:
a)

advertência;

b)

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;

c)

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7.3.1. As sanções estabelecidas nas alíneas “a”, “b” e “c” deste item são da
competência do Prefeito Municipal de COCAL DE TELHA - PI.
7.3.2. Quando aplicada a multa prevista na alínea “b” será ela compensada por ocasião
do pagamento dos valores devidos, pela Secretaria Municipal de Finanças, conforme os
artigos 368 a 380 do Código Civil.
7.3.3. A sanção estabelecida na alínea “d” deste item é da competência do Prefeito
Municipal de COCAL DE TELHA - PI.
7.3.4. As sanções estabelecidas no item 15.3 podem ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas moratórias prevista no item 15.2.
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7.3.5. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do
contrato, ou todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão precedidas
de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o
contraditório.
8. ESTIMATIVA DE CUSTOS
O custo total estimado para aquisição parcelada dos itens objeto deste Termo de
Referência é de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), durante a vigência do
exercício financeiro do ano de 2017.
9. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços realizadas pela
administração pública municipal.
10. CONCLUSÃO
O Município de COCAL DE TELHA - PI necessita da aquisição de material permanente
e equipamentos para melhoramento da saúde pública do Município de Cocal de Telha PI.

COCAL DE TELHA - PI, 26 de setembro de 2017.

____________________________________
Maria do Socorro Silva de Oliveira
Pregoeira
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ANEXO II
DECLARAÇÃO
…, inscrita no CNPJ sob o no …, por intermédio do seu representante legal
abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação no
PREGÃO PRESENCIAL No 029/2017 – COCAL DE TELHA – PI, que:
Verificou todas as informações e que atende a todas as condições estabelecidas para o
fornecimento do objeto deste pregão;
Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação.
Atende plenamente os requisitos de habilitação, na forma do art. 4º, inciso VII, da Lei nº
10.520/02.
(data)
(assinatura autorizada)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
…, inscrita no CNPJ sob o no …, por intermédio de seu representante legal, Sr.
…, portador da Carteira de Identidade no …, inscrito no CPF sob o no …, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(data)
(carimbo e assinatura do representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS /MATERIAL PERMANENTE,
(LOTE I – EQUIPAMENTOS), (LOTE II- MATERIAL
PERMANENTE), (LOTE III - INFORMÁTICA), (LOTE
IV- ELETRÔNICO), CONFORME PROPOSTA Nº
13836.6920001/16-003 – EMENDA PARLAMENTAR
Nº 27070003, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA - PI E A
EMPRESA XXX, NA FORMA ABAIXO.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA, inscrito no CNPJ nº
01.612.574/0001-83, situado na Rua Francisco Alves Mendes, nº 149, Cocal de
Telha-PI, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Ana Célia da Costa e
Silva, CPF nº 170.519.068-52 e RG: nº 1.644.747/SSP-PI.
CONTRATADA: XXXXXXXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº ...., com sede
na ........, representada neste ato pela Sr(a) ..... e CPF nº ..........
O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si
ajustado o presente Contratação de empresa para aquisição de equipamentos /material
permanente, (Lote I – Equipamentos), (Lote II- Material Permanente), (Lote III Informática), (Lote IV- Eletrônico), conforme proposta nº 13836.6920001/16-003 –
Emenda Parlamentar nº 27070003, conforme o Pregão Presencial nº 029/2017,
regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº
3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de
equipamentos /material permanente, (Lote I – Equipamentos), (Lote II- Material
Permanente), (Lote III - Informática), (Lote IV- Eletrônico), conforme proposta nº
13836.6920001/16-003 – Emenda Parlamentar nº 27070003, conforme especificações e
quantidades constantes do Pregão Presencial nº 029/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o
disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão Presencial.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
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O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato,
ao Pregão Presencial nº 029/2017, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA.
Esses documentos constam do Procedimento Licitatório acima descrito e são partes
integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a:
I – emitir a ordem de fornecimento do item objeto de contrato, assinada pela
autoridade competente;
II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o fornecimento e os
termos estabelecidos neste Contrato;
III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor
Administrativo Financeiro;
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus
dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
II – fornecer o objeto no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, no local e nos
moldes constantes na ordem de fornecimento;
III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as
especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Presencial nº 029/2017.
IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o item
fornecido em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;
V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
pelo CONTRATANTE;
VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da
execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações
incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos
e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em
situação trabalhista e securitária regulares;
VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca
do objeto deste contrato;
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO
No ato do recebimento, será emitido recibo do item efetivamente entregue.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
Este contrato vigorará até 31 de dezembro de 2017, a partir de sua assinatura, ou ao
término do fornecimento dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro,
podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por
interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha /Ministério da Saúde/ Governo Federal/ Emenda
Parlamentar nº 27070003. Elemento Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material
Permanente.
CLÁUSULA NONA – DO VALOR
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens
objeto do contrato, o valor de R$ ....., conforme os preços constantes na proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter
o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo
percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao
CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será
solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de
fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que
será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços
relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham
sido quitadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser
superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados
ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da
apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor
competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO– Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não
haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo
pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Setor Administrativo Financeiro
da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES
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Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as
penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE
observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do
contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos
fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e
aceitos pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos
porventura devidos ou cobradas judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO
O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos
dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no
artigo 79 da mesma lei.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução
total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de
indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os
direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS
Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os
recursos dispostos no seu art. 109.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no
prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que
dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Capitão de Campos-PI, Estado do Piauí, da Justiça
Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado
em três vias, assinam as partes abaixo.
COCAL DE TELHA (PI), XX de XXX de 2017.
MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA - PI
CONTRATANTE
XXXXXX
CONTRATADO
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TESTEMUNHAS:
____________________________________________

____________________________________________
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ANEXO V
PROTOCOLO DE ENTREGA
RECIBO
Recebemos do Pregoeiro e Equipe de Apoio/CPL do MUNICÍPIO DE COCAL DE
TELHA - PI, o Edital relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 – COCAL DE
TELHA - PI e seus anexos, a que se refere o protocolo de entrega acima.
COCAL DE TELHA (PI), ____ de ___________de 2017.

______________________________________________
Assinatura do Representante
FIRMA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE
E-MAIL
NOME LEGÍVEL

