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MODELO DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - N° 027/2021 

- Processo Administrativo nº. 2021/02/1728 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________ 

NOME FANTASIA:_______________________________________________________________ 

CNPJ:___________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO 

COMPLETO:______________________________________________________________ 

E-MAIL: ________________________________________________________________ 

TELEFONE:______________________________________________________________________ 

NOME P/ CONTATO:______________________________________________________________ 

 

 

 

Recebemos, por intermédio de acesso à página www.paraibadosul.rj.gov.br ou retirada presencial, 

nesta data, cópia do instrumento convocatório e dos anexos da licitação acima identificada.  

 

Local, __________de_______________________ de 2021 

 

Senhor Licitante, visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ e 

essa empresa, solicitamos preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente 

de Licitação por meio do e-mail: licitacaopmps2@gmail.com, com até um dia antes da abertura do 

certame licitatório. 

 

A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório. 

  

mailto:licitacaopmps2@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, torna público para conhecimento dos interessados que no 

dia 06 de julho de 2021, às 10:00 horas, o Pregoeiro Oficial nomeado pela Portaria nº 07, de 05 de 

janeiro de 2021, da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, com sede à Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – 
Centro – Paraíba do Sul– RJ, receberá e abrirá as propostas referentes ao Pregão Presencial nº 027/2021 do 

tipo MENOR PREÇO, em decorrência da autorização exarada no Processo Administrativo nº 2021/02/1728, 

observando-se o disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores, e as 

disposições previstas no presente Edital e seus anexos. 
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO:  
 

1.1. A presente licitação tem por objetivo a aquisição de 01 (um) Aparelho Colposcópio, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no ANEXO XI do 

presente edital.  
 

1.2. O valor estimado para a presente licitação é de R$17.730,27 (dezessete mil, setecentos e trinta reais e 

vinte e sete centavos), admitindo-se acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento). 
 

1.2 DOTAÇÃO: 
 

A despesa deste contrato correrá por conta da dotação nº. 04.01.10.122.0004.2.041 – Fonte de Recurso: 

Tesouro Municipal; natureza da despesa nº. 4.4.90.52. 
 

A disponibilidade orçamentária para o exercício seguinte será indicada na respectiva Lei Orçamentária 
 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES:  
 

2.1. Só poderão participar desta licitação as empresas que tiverem ramo de atividade compatível com o objeto 

licitado, que será comprovado através do objeto do contrato social, na fase de Habilitação. 

2.2. Ao participar da presente licitação, as empresas assumem desde já, o compromisso de dispor dos 

equipamentos adequados, bem como de todos os meios e pessoal necessários à sua operação, desde que não 

haja fato relevante, devidamente aceito pela Administração. 

2.3. Não poderão participar deste Pregão, os licitantes sob regime de recuperação judicial, dissolução, 

liquidação, as empresas estrangeiras que não funcionem no País, as empresas suspensas do direito de licitar no 

prazo e nas condições do impedimento e as declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública no prazo que perdurar tal punição. 

2.4. É vedada a participação na presente licitação: 

2.4.1. De mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou 

jurídicas; 

2.4.2. De pessoas físicas ou jurídicas reunidas em consórcio; 

2.4.3. De pessoa jurídica em regime de recuperação judicial; 
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2.4.4. De pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração 

Pública direta ou indireta em qualquer esfera de governo; 

2.5. Somente será permitida a participação de pessoa jurídica na presente licitação. 
 

3- DO CREDENCIAMENTO:  

3.1. Cada licitante deverá se apresentar, na data designada para a sessão pública, junto à Comissão de Pregão, 

por meio de um representante legal, que, munido de documento que o habilite, venha responder por sua 
representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo sua Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente. 

3.2. A habilitação do representante legal da licitante deverá ser feita por meio de: 

3.2.1. Instrumentos públicos ou particulares de procuração, que lhe dêem poderes para a prática de 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, juntamente com o contrato social da 

empresa e sua última alteração; 

3.2.2. O procurador da licitante, se houver, deverá ser dotado de poderes para receber citação, 

intimação e responderá administrativamente e judicialmente por seus atos em solidariedade com a licitante. 

3.2.3. Contrato Social, nos casos de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante 

devendo neste caso ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social originário acompanhado 

de sua última alteração, nos quais estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações, 

em nome da licitante. 

3.3. A empresa que não se fizer representar por preposto devidamente credenciado ou munido e procuração, 

não poderá participar da etapa de lances verbais de preços. 

3.4. No ato do credenciamento, além do Estatuto, Contrato Social, Procuração ou Carta de Credenciamento, o 

representante habilitado deverá apresentar a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

3.4.1. A empresa que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não atender ao que exige o 

Edital, será suspensa de participar de licitação na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul pelo prazo 

de 01 (um) ano, a contar da data da sessão. 

3.4.2. A suspensão de que trata o item 3.4.1 constará obrigatoriamente na Ata, declarando que a 

licitante não atende aos requisitos do Edital, e será convocada a 2ª empresa classificada. 

3.4.3. A suspensão deverá ser ratificada pela Autoridade Superior. 
 

4 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES:  

4.1. Após a confirmação dos credenciados pela Comissão de Pregão, será solicitado à entrega dos 02 (dois) 

envelopes distintos, contendo, respectivamente, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, que 

deverão ser entregues à Comissão de Pregão pelo representante credenciado, devidamente fechados e 

rubricados no fecho, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um, as seguintes informações: 
 

ENVELOPE “A”– PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

RAZÃO SOCIAL 
 

ENVELOPE “B” – HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

RAZÃO SOCIAL 



 
 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 

Email: licitacaopmps2@gmail.com 

 

Processo Administrativo nº 2021/2/1728 PROCESSO LicitatórioNº 028/2021 Pregão Presencial nº 027/2021 

Data de Julgamento: 06/07/2021 Horário:10:00 horas 
Local: Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

centro, Paraíba do Sul/RJ. 

[  x  ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [     ] ITENS EXCLUSIVOS PARA:MEI, ME ou EPP [     ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

4 
 

4.2. Somente serão abertos os envelopes de habilitação da(s) licitante(s) que ofertarem o menor preço. 

4.3. Uma vez declarada a licitante vencedora, os demais envelopes de habilitação serão devolvidos aos 

respectivos licitantes. 
 

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

5.1. A proposta terá que ser preenchida de maneira clara, precisa e expressa em moeda corrente do país (R$), 
pela licitante, sem emendas ou rasuras, sendo que somente será aceita proposta com duas casas decimais depois 

da vírgula. 
 

5.2. A proposta de preços poderá ser preenchida no próprio impresso fornecido por esta Prefeitura (Anexo I), 

sem emendas e/ou rasuras, datada e assinada pelo representante legal, já inclusos todos os custos (diretos e 

indiretos) e descontos a serem oferecidos. 

5.2.1. A Licitante fica vinculada à Administração pelo preço que constar da proposta vencedora. Uma 

vez proferido o resultado, o preço, em hipótese alguma, poderá ser revisto, mesmo que tenha havido erro na 

apresentação. 

5.3. Ficará a exclusivo critério da Comissão de Pregão eliminar, parcial ou totalmente, a proposta apresentada 

com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa ser interpretada pela Comissão de Pregão. 

5.4. A proposta terá de ser preenchida com todos os dados solicitados, sob pena de ser eliminada a licitante que 

não cumprir a exigência. 

5.5. Qualquer esclarecimento poderá ser feito através de carta anexada à proposta, ficando a critério da 

Comissão de Pregão considerá-la ou não como subsídio para a instrução processual. 

5.6. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das mesmas. 

5.7. As propostas que apresentarem erros de cálculo terão seus valores corrigidos automaticamente pela 

Comissão. 
 

6 – DA HABILITAÇÃO:  

6.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada na forma do item 4. 

6.2. Cada licitante deverá apresentar tão somente a seguinte documentação no envelope “B”: 

6.2.1. As declarações constantes dos Anexos III, IV, V, VI e VII deste Edital são imprescindíveis 

para a habilitação da empresa. 

6.2.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

I. Ato constitutivo, estatuto, alteração ou contrato social em vigor, acompanhado do contrato 

originário, devidamente registrados (no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição da Diretoria atual), ou ato constitutivo de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, devidamente registrado na Junta Comercial Estadual. 

II. No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em 

exercício. 

6.2.3. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em: 

I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; 
II. Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS; 

III. Prova de regularidade e situação perante as Fazendas Federal abrangendo as contribuições 

previdenciárias, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal da sede da empresa, inclusive quanto a 
Dívida Ativa Federal, Estadual e Municipal. 

IV. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) 

V. Alvará de Localização e Funcionamento. 
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6.2.4. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 

I. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
 

Obs.: As certidões/declarações que não contiverem prazo de validade serão consideradas válidas pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua emissão. 
 

6.2.5. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 

I - Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado / certidão / declaração fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando ter a licitante executado, de forma satisfatória. 

6.2.5.1. Para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / 
certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m) que a licitante executou serviço 

semelhante ao objeto desta licitação satisfatoriamente / sem restrições e que não houve 

conduta inidônea por parte da licitante. 
 

II - Apresentação do comprovante de registro dos produtos junto a Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA 

6.3. Os documentos de Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da Imprensa oficial ou ainda por cópias, desde 

que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação pelo Pregoeiro. 

6.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos, em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus anexos. 
6.5. Não será aceita nenhuma remessa de documento por carta, fax, Sedex ou qualquer outra forma que não seja 

a prevista no item 6.2. 

6.6. Na falta de algum documento de habilitação, o preposto da empresa participante poderá solicitar ao 
Pregoeiro que verifique o cadastro da licitante junto ao Setor de Licitações. Sendo encontrado o documento 

faltante dentro de seu prazo de validade, se for o caso, o mesmo será fotocopiado, autenticado e juntado aos 

autos. Entretanto, o cadastramento prévio será facultativo. 
6.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim constituídas na forma da lei Complementar nº 

123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

6.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, fica assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

de débito e emissão de eventual certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa. 

6.7.2. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 3.4.2 deste edital. 
 

7 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES:  

7.1. A sessão para o recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos 

de Habilitação, será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com a legislação pertinente e 

consoante o presente Edital e seus anexos. 

7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais será admitida a participação de novos licitantes, 

iniciando-se o recebimento dos envelopes. 

7.3. Em seguida, serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, as quais serão conferidas e 

rubricadas pela Comissão de Pregão. 
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8 – DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:  

8.1. A presente licitação é do tipo Menor Preço Global, sendo que o julgamento das propostas será realizado 
conforme as quantidades, as especificações, os detalhamentos e as condições estabelecidas no presente Edital e 

seus anexos. 

8.2. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretas ou indiretas, deverão estar inclusos na Proposta de Preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos a essa, a qualquer título, ou seja, não será considerado pela 

Comissão de Pregão pedido de alteração, complementação, retificação ou cancelamento, parcial ou total, da 

proposta apresentada. 

8.3. Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, 

aquelas manifestamente inexequíveis, bem como as omissas ou as que apresentarem irregularidade ou falhas 

capazes de dificultar o julgamento. Não será adjudicado o objeto licitado por valor superior ao constante do 

item 1.2 do presente Edital. 

8.4. Será proclamada, pelo Pregoeiro, a licitante que ofertar a Proposta de Menor Preço Global, para o objeto 

definido neste Edital e seus anexos, bem como os proponentes cujas propostas apresentem preços de até 10% 
(dez por cento) superiores aquele ou, ainda as 03 (três) melhores ofertas subsequentes, conforme o disposto no 

inciso IX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

8.5. Será assegurada, como critério de desempate, preferência na contratação para as microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, entendendo-se por 

empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço. 

8.5.1. Para efeito do disposto no subitem 8.5 acima, ocorrendo empate, serão adotados os seguintes 

procedimentos: 

8.5.1.1. A ME ou a EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada de menor preço, para determinação da ordem de oferta dos lances; 

8.5.1.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da ME ou EPP, na forma do subitem 

8.5.1.1 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.5.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

8.5.1.3. Se a ME ou a EPP porte mais bem classificada estiver representada na sessão, o 
Pregoeiro §realizará a intimação diretamente na própria sessão para que apresente nova proposta 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

na forma do §3º, do art. 45, da Lei Complementar 123/2006. 

8.5.1.4. Na hipótese da não ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 

8.5.1.1 e 8.5.1.2 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta 

originalmente de menor preço. 

8.5.1.5. O disposto nos subitens 8.5.1.1 a 8.5.1.4 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

8.5.1.6. As ME´s e EPP´s deverão comprovar seu enquadramento na forma do § 1º do 
art. 50, da RDC nº 222, de 28/12/2006, ou seja, mediante a apresentação da Certidão 

Simplificada atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Empresas Mercantis 

(Junta Comercial) ou Certidão atualizada emitida pelo Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas em que conste a mencionada condição de ME ou EPP ou Declaração 

conforme Anexo X, deste Edital. 

8.6. Às licitantes proclamadas, conforme item acima será dado a oportunidade de nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 
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8.7. Encerrada a etapa competitiva do Pregão as ofertas para o objeto definido neste Edital e seus anexos serão 

ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço. 

8.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta da primeira classificada, decidindo motivadamente a 

respeito. 

8.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pela licitante que a tiver formulado, das condições 

de habilitação, com base na documentação solicitada neste Edital. 
 

8.10. Constatado o pleno atendimento as exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto definido neste Edital e seus anexos. 

8.11. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às condições de habilitação, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta aceitável, sendo 

então a respectiva proposta adjudicada, de acordo com o objeto definido neste Edital e seus anexos. 

8.12. Na situação prevista no item 8.11, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

8.13. Não será admitida desistência dos lances e/ou propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente às 

sanções administrativas constantes neste Edital e na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Pregão. 

8.14. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, será assinada pela Comissão de Pregão, assim como pelos representantes das licitantes presentes. 

8.15. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos estabelecidos neste Edital e seus 

anexos, a Proposta será desclassificada. 

8.16. Os preços propostos serão reajustáveis, independentemente das elevações do custo de vida, incluídas as 

despesas de frete e também todos os impostos e descontos especiais que incidam sobre os materiais propostos. 
 

9 – DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES:  

9.1. Dos atos praticados pelo Pregoeiro decorrentes da presente licitação, cabem recursos administrativos de 

acordo com o estabelecido no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002. 

9.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual número de dias, 

que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis a defesa dos seus interesses. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quando a intenção de recorrer, importará na 

decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objetivo ao licitante declarado vencedor. 

9.4. Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão afeito suspensivo. 

9.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, em 

conformidade com o inciso XIX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

9.6. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não o fizer até o segundo ia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de propostas, na forma do § 2º, do art. 41, da Lei Federal 8.666/93. 
 

10 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, ou enquanto 

houver saldo na respectiva Nota de Empenho. 
10.2. A duração do Contrato poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) 

meses, na forma do inc.II, do art.57, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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11 – DA ENTREGA  
 

11.1.  O prazo para entrega do objeto será de, no máximo, 15 (quinze) dias, contados a partir do envio da nota 

de empenho, recibo e romaneio de entrega. A solicitação de fornecimento será emitida pela Secretaria de 
Saúde, juntamente com outras informações que se fizerem necessárias. 

11.2.  Os itens deverão ser entregues das 08:30 as 16:00, nas unidades previamente informadas no ato da 

solicitação.  

11.3. O material deverá ser entregue de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e 
transporte, respeitadas as quantidades solicitadas e observadas as regras específicas fixadas no presente Termo 

e no Contrato. 

11.4. Caso o item não atenda a qualquer uma das especificações constantes do edital ou estejam fora dos 
padrões determinados, a unidade recebedora o devolverá para regularização no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias. O atraso na substituição do mesmo acarretará na suspensão do pagamento, além da aplicação das 

penalidades previstas.  
11.5. O material será recebido provisoriamente nos locais indicados para entrega e, após verificação de 

conformidade e conseqüente aceitação, será considerado definitivo. Em casos específicos, a conferência da 

qualidade do produto, quantidade e embalagem, será avaliada junto ao entregador, que deverá aguardar estas 

conferências até sua finalização. 
11.6.  A conferência junto ao entregador não afasta a responsabilidade da contratada quanto à defeitos, avarias e 

divergências nos produtos entregues. 

11.7. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com as guias de remessa devidamente assinadas na 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

12.1. Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente de acordo com as normas estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, uma vez obedecidas às formalidades legais pertinentes, mediante 

créditos em conta corrente do vencedor do certame, devendo o mesmo fornecer: nome e número do banco, 
número da agência e da conta corrente. 

12.2. Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em conta corrente serão 

efetuados no prazo de 30(trinta) dias, a contar da data em que for protocolado o requerimento com a respectiva 
Nota Fiscal. 

12.2.1. Os pagamentos deverão ser solicitados através da apresentação da Nota Fiscal e requerimento 

protocolado nesta Prefeitura. A solicitação deverá ser acompanhada de cópia da Nota de Empenho e do 

Contrato.  
12.2.2. Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido acima, o valor será acrescido de 

1% (um por cento) de juros de mora ao mês “pro rata dia”. 

12.2.3. Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido para pagamento, a Prefeitura 

fará jus a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês “pro rata dia”. 

13 – DAS PENALIDADES:  

13.1. Após o julgamento e o decurso de prazo recursal, publicada a homologação e autorizada a contração, o 

licitante vencedor será chamado a assinar o Termo de Contrato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

convocação.  
13.2. A não assinatura do Terno de Contrato, por desistência ou desinteresse do licitante vencedor, ou por 

motivo a ele atribuível, implicará em sanções administrativas a lhe serem aplicadas pelo Município, sem 

prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

13.3. A empresa que for convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 
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ou cometer fraude fiscal,ficará impedido de licitar e contratar com o Município e poderá ser descredenciada do 

CMFPMPS,pelo prazo até 5(cinco)anos,sem prejuízo das multas previstas em Edital,no Contrato e nas demais 

cominações legais. 
13.4. As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com Capítulo IV, Seções I e II, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

13.5. A Contratada ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor 
contratado, motivo de atraso na execução do serviço/entrega do objeto licitado ou outra causa de inexecução 

parcial do contrato,até o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratado. 

13.6. A contratada ficará, ainda, sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de 

inexecução total do objeto licitado. 
13.7. A contratada ficará sujeita à suspensão temporária em licitações, por prazo a ser determinado pela 

Autoridade Superior, nos casos de descumprimento da obrigação, comprovada sua culpa ou má fé. 

14 – DOS ANEXOS:  

14.1. Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados: 

I. Modelo de Proposta de Preços (apresentada no Envelope A); 
II. Carta de Credenciamento (apresentada fora dos envelopes, junto com uma cópia 

autenticada do Contrato Social original acompanhado da última alteração, ou 

Comprovante de Empresário Individual, na fase de credenciamento); 

III. Declaração com informações do representante para assinatura do Contrato (apresentada 
no Envelope B); 

IV. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação 

(apresentada no Envelope B); 
V. Declaração de não utilização de mão–de-obra infantil (apresentada no Envelope B); 

VI. Declaração de recebimento de documentos e informações (apresentada no envelope B) 

VII. Declaração inexistência de impedimento (apresentada no Envelope B); 
VIII. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (apresentada fora dos 

envelopes, na fase de credenciamento); 

IX. Minuta do Contrato.  

X. Declaração de ME ou EPP (apresentada fora dos envelopes, na fase de 
credenciamento). 

XI. Termo de Referência. 

15 – DAS CONDIÇÕES GERAIS:  

15.1. As retificações ao Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a 

todos os Licitantes e serão publicadas e comunicadas aos adquirentes do Edital, admitindo-se a reabertura dos 
prazos, caso as alterações afetem a elaboração das propostas.  

15.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, eis que os prazos somente se iniciam ou vencem em dias de expediente.  

15.3. 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 horário e local 

estabelecido neste edital, ressalvada comunicação expressa da Comissão em sentido contrário. 

15.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. 

15.5. É facultada a Comissão de Pregão ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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15.6. Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderão obtê-los na sala da Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura de Paraíba do Sul, à Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, nesta cidade, no horário 

de 08:30 às 17:00 horas, pelo telefone (24) 2263-4469 ou pelo e-mail licitacaopmps2@gmail.com. 
15.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no 

artigo 65, §1° da Lei Federal nº 8.666/93. 
15.8. A contratada ficará obrigada a manter as condições de habilitação e qualificação, na forma do projeto e 

proposta apresentada, durante toda a duração do contrato. 

15.9. A critério da Administração, a licitação presente poderá ser revogada, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa (caput do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93), não cabendo aos Licitantes 
qualquer reclamação ou apelação, à vista das necessidades da Administração e das disponibilidades 

orçamentárias. 

15.10. A empresa vencedora do certame deverá apresentar planilha de custos readequada ao valor do seu lance 
vencedor, no prazo de 03(três) dias úteis. 

15.11. O presente Edital, seus anexos e os casos omissos, serão regidos à luz das Leis Federais n°8.666/93 e 

10.520/02, e suas alterações posteriores e Contrato a ser assinado, conforme minuta (anexo IX). 
 

Paraíba do Sul 17 de junho de 2021. 

 

 
 

 

_______________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

ANEXO I 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 

A empresa abaixo identificada se propõe a fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 

pelos preços e condições assinados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação 

competente. 
 

Empresa Proponente: 

Endereço:  

Cidade:                                         Estado:                                          CEP: 

CNPJ:                                             Inscrição Estadual:                                      Telefone: 
 

ITEM 
UNID

. 

QUAN

T. 
DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) MARCA 

01 UNID. 01 

APARELHO COLPOSCÓPIO COM BINOCULAR LED, 

CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPIA, COM REGULAGEM 

DE ALTURA E DISTÂNCIA, COM AUMENTO DE 16 VEZES 

PARA UMA ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM OBTIDA 

ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTE DE CRISTAL E FILTRO 

MÓVEL DE LUZ VERDE. DIÂMETRO DO CAMPO DE 

VISÃO DE 22mm E CAMPO ILUMINADO DE 40mm.  

OCULARES: RANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA E 

OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE 

DIOPTRIAS.  

OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO, COM DISTÂNCIA 

FOCAL DE 300mm. 

110 OU 220 V. 50/60 HZ. 

COM PRESENÇA DE CÂMARA DE VÍDEO ACOPLADA AO 

APARELHO. 

 

 

 

 

Valor Total por extenso: 
 

1. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua entrega à CPL, 

observado o disposto no caput e Parágrafo Único do Artigo 110 da Lei Federal 8.666/93; 
 

2. Os preços acima incluem todos os custos de transporte, mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos 

sociais e demais despesas indiretas incidentes sobre os itens objeto da presente licitação; 
 

3. Prazo de Fornecimento: os serviços começarão a fluir após a emissão do empenho e/ou assinatura do 

contrato. 
 

4. Declaro estar ciente das obrigações contidas no Edital de Licitação nº xxx/2021, que me comprometo a 

cumprir. 
 

5. DADOS BANCÁRIOS: 
 

Banco: xxxxxx – Conta Corrente: xxxxxxx – Agência: xxxx 
 

_________________,____de _______________de 2021. 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À COMISSÃO DE PREGÃO  

PARAÍBA DO SUL-RJ  

 

  Pela presente, fica credenciado o Sr. ___________________,brasileiro,________(estado civil)_______,    

___________(profissão)____________, residente à _____________________________Carteira de 

Identidade nº ____ ______ e do CPF nº _______, para representar a empresa _________________, inscrita 
no CNPJ sob nº ______________, na Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, a se 

realizar no dia ___/___/2021, nessa Secretaria, às __:__ horas,podendo para tanto praticar todos os atos 

necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto 

à sua desistência.  

 

___________________,____ de ________________ de ______ 

 

 

__________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Observações: 

1- A Carta de Credenciamento deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da 

empresa, e devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 

 

2- A carta de Credenciamento, ou qualquer outro instrumento particular de procuração, deverá ter firma 

do outorgante de poderes reconhecida em cartório; 

 

 

3- Este documento deverá ser apresentado na fase de Credenciamento, fora dos envelopes, juntamente 

com o contrato Social e documento de identidade. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE PARA FINS DE 

ASSINATURA DO CONTRATO 
 

Razão Social da Proponente: __________________________________ 

Endereço :_____________________________________ 
Bairro :______________________________CEP:___________________ 

Cidade:______________________________Estado:__________________ 

CNPJ nº __________________________________ 

Conta Corrente:_______________ Banco:_____________ Agência_______________ 
Inscrição Estadual nº ______________________________ 

Inscrição Municipal /ISS (alvará)nº ___________________________ 

Nº do telefone:_______________________Nº do fax:_____________________ 
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: 

___________________________________________________________ 

Função do representante legal: _______________________________________ 

RG Nº:______________________________ Órgão emissor/data emissão:_____________ 
CPF: ____________________________ Obs: ____________________________ 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

 

............................................ de .............................de xxxx 

 

 

Assinatura:------------------------------------------------- 

Nome: _____________________________________ 
RG/CPF: ____________________________________ 

Cargo:_____________________________________ 
 

 Observações: 

 

 

1- Esta Declaração deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da empresa e devidamente 

identificada com o carimbo do CNPJ. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

Declaramos para os devidos fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/93, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa empresa para participar do certame, 

que trata o presente Edital. 

 

_____________________,____de _______________de_______ 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

Observações 

 

1- Esta Declaração deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

 

ANEXO V 

Declaração de cumprimento do DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos.  

Ressalva: empregamos menor de idade na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (    ) sim    (    ) não  

 

 

 

_______________________, ______ de __________ de _______ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

Observações: 
 

1- Esta Declaração deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

devidamente identificada com carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

 

 

Tendo em vista o estipulado no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, que objetiva a aquisição de 

Aparelho Colposcópio, declaramos que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao 
cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório,na forma do artigo 30, III ,da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 
 

 

________________________,_____de________________de____ 
 

 

 

_____________________________ 
Assinatura do representante legal 

 

 
 

Observações: 

 

 
1- Esta Declaração deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

 

Declaramos, para os fins previstos no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, que essa licitante 

não incorre em qualquer dos impedimentos previstos, ou seja: 

 

- Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 

 

- Que não se encontra em regime de recuperação judicial; 

 

- Que não está impedido de transacionar com a administração pública municipal ou qualquer das suas 

entidades de administração indireta; 

 

- Que não foi apenado com rescisão de contrato que por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da Lei. 

 

 

_____________________,_____de____________de ___________ 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Observações: 

 

1- Esta Declaração deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

Declaro e dou ciência, para os fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, que a nossa 
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta licitação, na forma do artigo 4°, inciso VII da 

Lei Federal nº 10.520/02. 

 

 

_____________,______ de______de_____  

 

 

___________________ 

Assinatura do representante legal  

 

Observações:  

1- Esta Declaração deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da empresa, 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma e apresentada fora dos envelopes.   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº _______/2021 
 

AQUISIÇÃO DE APARELHO COLPOSCÓPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM: 
 

PARTES: 
 

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - PMPS, 

inscrito no CNPJ nº. 29.138.385/0001-30, situada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
Centro, Paraíba do Sul, representada por sua Prefeita Municipal Sra. Dayse Deborah 

Alexandra Neves, CI nº. 08750714-1, CPF nº. 014.056,617-12, doravante denominado 

CONTRATANTE. 
 

CONTRATADA _____________________________________, pessoa jurídica de 

direito privado, estabelecida na Rua (Av.) _________________, n°._____, 
Setor_______, Cidade-UF, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. ____________________, 

tendo como representantes legais ___________________________________________ 

, doravante denominada CONTRATADA. 
 

01. CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL.  
 

O presente ajuste decorre do Pregão Presencial n°. 027/2021, devidamente homologado pela Sra. Prefeita 
Municipal, conforme Termo de Homologação, tudo constante do Processo nº. 2021/2/1728, que fica fazendo 

parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso.  
 

02. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO  
 

02.1 O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE APARELHO COLPOSCÓPIO, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Termo de Referência.  
 

02.2 Fazem parte integrante deste contrato, para todos os fins de direito, independentemente de transcrição, 

obrigando as partes em todos os seus termos, o Edital e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA. 
 

03. CLÁUSULA TERCEIRA: DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS 
 

A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições aqui contratadas, acréscimos ou supressões 

do objeto do presente contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

conforme art. 65 da Lei federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

04. CLÁUSULA QUARTA: VALOR, QUANTIDADE, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS. 
 

04.1 VALOR: O valor deste contrato é R$ _____________ (___________________________), conforme 

proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/2021, acostada à fl. ___, sendo calculado da seguinte forma:  
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ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

01 UNID. 01 

APARELHO COLPOSCÓPIO 

COM BINOCULAR LED, 

CABEÇA ÓPTICA 

ESTEREOSCÓPIA, COM 

REGULAGEM DE ALTURA E 

DISTÂNCIA, COM AUMENTO 

DE 16 VEZES PARA UMA ALTA 

DEFINIÇÃO DE IMAGEM 

OBTIDA ATRAVÉS DE 

PRISMAS E LENTE DE 

CRISTAL E FILTRO MÓVEL DE 
LUZ VERDE. DIÂMETRO DO 

CAMPO DE VISÃO DE 22mm E 

CAMPO ILUMINADO DE 40mm.  

OCULARES: RANDE ANGULAR 

12,5 X, UMA FIXA E OUTRA 

MÓVEL E REGULÁVEL 

ATRAVÉS DO AJUSTE DE 

DIOPTRIAS.  

OBJETIVA DE ALTA 

RESOLUÇÃO, COM DISTÂNCIA 

FOCAL DE 300mm. 
110 OU 220 V. 50/60 HZ. 

COM PRESENÇA DE CÂMARA 

DE VÍDEO ACOPLADA AO 

APARELHO. 

  

 

Valor Total por extenso:____________________________________________. 

04.1.1 O valor supramencionado leva em consideração todos os custos, despesas de execução, mão de obra, leis 

sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.  
 

04.2 DOTAÇÃO: 
 

04.2.1 A despesa deste contrato correrá por conta da dotação nº. 04.01.10.122.0004.2.041 – Fonte de Recurso: 

Tesouro Municipal; natureza da despesa nº. 4.4.90.52. 
 

04.2.2 A disponibilidade orçamentária para o exercício seguinte será indicada na respectiva Lei Orçamentária.  
 

05. CLÁUSULA QUINTA: DO FATURAMENTO, REAJUSTE E PAGAMENTO. 
 

05.1 A CONTRATADA deverá protocolizar perante a CONTRATANTE, na Secretaria Municipal de Compras 

e Licitações, a Nota Fiscal/Fatura correspondente; 
 

05.1.1 O valor total da aquisição, constante da respectiva Nota Fiscal/Fatura, deverá ser apresentado com base 

no preço obtido no Pregão Presencial, ou seja, será pago o valor unitário vezes a quantidade adquirida; 
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05.2 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após protocolização e aceitação pela CONTRATANTE da 

Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato e será creditado na conta 

corrente em nome da CONTRATADA.  

05.3 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da apresentação da 

proposta. 

Após este período poderá ser utilizado o IPC-A (IBGE) como índice de reajustamento, desde que requerido 

pela CONTRATADA. 

05.4 Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista poderá ser utilizado o Certificado de Registro 

Cadastral (CRC) expedido pela Secretaria Municipal de Compras e Licitações; 

05.5 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento 

estipulado no item 05.2 acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

05.6 Em caso de atraso de pagamento (ou seja, após a data estabelecida como limite de vencimento da 

obrigação) por culpa ou por fato de responsabilidade da CONTRATANTE, sobre o valor da nota fiscal / fatura 

não quitada incidirão, unicamente, juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata die, até o seu efetivo 

pagamento, desde que solicitado por escrito pela CONTRATADA. 

05.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto perdurar pendência em relação à parcela 

correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

06. CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E DA GESTÃO DO CONTRATO  

06.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo, no interesse da 

administração, ser prorrogado mediante termo aditivo, observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

disposto no inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

06.2 A gestão e a fiscalização do Contrato ficará a cargo da servidora Elizangela Gomes da Silva Mafra, 

Coordenadora Administrativa da Saúde da Mulher, Matrícula nº E116; 

06.3 Ao gestor do contrato – representante designado pela CONTRATANTE – caberá fiscalizar, acompanhar e 

verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o recebimento do objeto, competindo-lhe, 

primordialmente, sob pena de responsabilidade: 

06.3.1 anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

06.3.2 transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, quando for o caso; 

06.3.3 dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 

financeira de contratos e convênios dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição 

de sanções ou a rescisão contratual; 

06.3.4 adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;  

06.3.5 promover, com a presença do contratado, a verificação dos serviços e fornecimentos já efetuados, 

emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

06.3.6 esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor competente da Administração, se 

necessário, parecer de especialistas; 

06.3.7 fiscalizar a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o 

regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

07. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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07.1 Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, em estrita observância às especificações do Edital e da Proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia. 

07.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, implicando na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, o objeto com avarias ou defeitos. 

07.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação. 

07.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem a data da 

entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 

07.5 Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 

como com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
07.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de 

referência ou na minuta do contrato. 
07.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros que incidam ou 

venham a incidir na execução do objeto. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

08.1 Proporcionar todas as condições para que a contratada possa executar o fornecimento do objeto de acordo 

com as determinações deste Termo de Referência. 

08.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora. 
08.3 Exercer o acompanhamento e fiscalização da entrega dos materiais, por servidor especialmente    

designado. 

08.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário. 

08.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado/autorizado. 
08.6 Verificar, minuciosamente, no prazo fixado a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 

especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 

08.7 Efetuar o pagamento no prazo e condições contratuais pelos materiais efetivamente entregues.  

 
 

09. CLÁUSULA NONA: DO PRAZO E DA SUBCONTRATAÇÃO 

09.1 – A Contratada deverá efetuar a entrega do objeto solicitado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do envio da nota de empenho, recibo e romaneio de entrega. 

9.2 Não será admitida a subcontratação. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES  

10.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados 

poderão ser aplicadas, a critério da PMPS, as seguintes penalidades: 

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou instrumento 
equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será 

descredenciado do CADFOR/PMPS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

Edital e no contrato (ou instrumento equivalente) e das demais cominações legais;  
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b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento 

equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total 

da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, 

dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento 

não realizado; 
 

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia 

subsequente ao trigésimo. 
 

c) Advertência; 
 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração  
 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a PMPS; 
 

f) As sanções previstas nas alíneas a), c), d) e e) poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b). 
 

10.2 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A 
multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMPS ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 
 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO  

11.1 A rescisão do presente contrato poderá ser: 
 

11.1.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a VIII, X 

a XII, XV, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

11.1.2 consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 
 

11.1.3 judicial, nos termos da legislação. 
 

11.2 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 
 

11.3 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto, no que couber, nos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

11.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO  
 

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Paraíba do Sul/RJ para dirimir as questões oriundas da execução deste 

contrato. 
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E, por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso em 02 (duas) vias, de 

igual teor que, depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas 

abaixo nomeadas. 
 

 

Paraíba do Sul, __ de _______________de 2021 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

CONTRATADA: _________________ 

REPRESENTANTE: _______________ 

CARGO: _______________________ 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1) __________________________________________ 

 

 

 

2) __________________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 

Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

 

  A Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada a xxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio de seu representante legal o 
Sr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e  do CPF nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, sob as penas da Lei, que é Microempresa ou EPP, que cumpre os 

requisitos legais para efeito de qualificação como ME ou EPP e que não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses elencadas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir dos 

direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da 

participação no presente certame. 

 

 

_____________,______ de______de_____  

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal  

 

Observações:  

1- Esta Declaração deverá ser confeccionada preferencialmente em papel timbrado da empresa, 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma e apresentada fora dos envelopes.   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

ANEXO XI 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO COLPOSCÓPIO 

 

1. OBJETO 
 

1.1. Seleção da proposta mais vantajosa à Administração, visando a aquisição de Aparelho Colposcópio para 

ser utilizado na Casa da Mulher, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 Tal aquisição se faz necessária para atender as necessidades da Casa da Mulher, na realização de exames 

colposcópicos. 

 

3. ENTREGA 
 

3.1 O prazo para entrega do objeto será de, no máximo, 15 (quinze) dias, contados a partir do envio da nota 
de empenho, recibo e romaneio de entrega. A solicitação de fornecimento será emitida pela Secretaria de 

Saúde, juntamente com outras informações que se fizerem necessárias. 

3.2 Os itens deverão ser entregues das 08:30 as 16:00, nas unidades previamente informadas no ato da 

solicitação.  

3.3 O material deverá ser entregue de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e 
transporte, respeitadas as quantidades solicitadas e observadas as regras específicas fixadas no presente 

Termo e no Contrato. 

3.4 Caso o item não atenda a qualquer uma das especificações constantes do edital ou estejam fora dos 

padrões determinados, a unidade recebedora o devolverá para regularização no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias. O atraso na substituição do mesmo acarretará na suspensão do pagamento, além da aplicação das 

penalidades previstas.  

3.5 O material será recebido provisoriamente nos locais indicados para entrega e, após verificação de 

conformidade e conseqüente aceitação, será considerado definitivo. Em casos específicos, a conferência da 

qualidade do produto, quantidade e embalagem, será avaliada junto ao entregador, que deverá aguardar estas 

conferências até sua finalização. 

3.6 A conferência junto ao entregador não afasta a responsabilidade da contratada quanto à defeitos, avarias 

e divergências nos produtos entregues. 

3.7 As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com as guias de remessa devidamente assinadas na 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 

4. ESTIMATIVA DE CUSTO 
 

4.1 A despesa com a aquisição do objeto é estimada em R$ 17.560,20 (dezessete mil quinhentos e sessenta 

reais e vinte centavos), conforme o orçamento estimativo. 
 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 
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01 UNID. 01 

APARELHO COLPOSCÓPIO COM BINOCULAR LED, 
CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPIA, COM 

REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA, COM 
AUMENTO DE 16 VEZES PARA UMA ALTA 

DEFINIÇÃO DE IMAGEM OBTIDA ATRAVÉS DE 
PRISMAS E LENTE DE CRISTAL E FILTRO MÓVEL DE 

LUZ VERDE. DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO DE 
22mm E CAMPO ILUMINADO DE 40mm.  

OCULARES: RANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA E 
OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE 

DE DIOPTRIAS.  
OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO, COM DISTÂNCIA 

FOCAL DE 300mm. 
110 OU 220 V. 50/60 HZ. 

COM PRESENÇA DE CÂMARA DE VÍDEO ACOPLADA 
AO APARELHO. 

R$ 17.560,20 R$ 17.560,20 

 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E PREÇOS. 
 

5.1 O critério para seleção da melhor proposta será através do Menor Preço Global. 
  

5.2 Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas, inclusive impostos, taxas e demais encargos 

necessários à prestação dos serviços. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

6.1 Proporcionar todas as condições para que a contratada possa executar o fornecimento do objeto de 

acordo com as determinações deste Termo de Referência. 

6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora. 

6.3 Exercer o acompanhamento e fiscalização da entrega dos materiais, por servidor especialmente    
designado. 

6.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário. 

6.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado/autorizado. 
6.6 Verificar, minuciosamente, no prazo fixado a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 

especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 

6.7 Efetuar o pagamento no prazo e condições contratuais pelos materiais efetivamente entregues. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1 Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, em estrita observância às especificações do Edital e da Proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 

procedência e prazo de garantia. 

7.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, implicando na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, o objeto com avarias ou defeitos. 

7.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação. 

7.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem a data da 
entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

7.5 Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem   
como com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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7.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de 

referência ou na minuta do contrato. 
7.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir na execução do objeto. 
 

8. DO PAGAMENTO: 
 

8.1 Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente de acordo com as normas estabelecidas pela 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, uma vez obedecidas às formalidades legais pertinentes, mediante 

créditos em conta corrente do vencedor do certame, devendo o mesmo fornecer: nome e número do banco, 

número da agência e da conta corrente. 
8.2 Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em conta corrente serão 

efetuados no prazo de 30(trinta) dias, a contar da data em que for protocolado o requerimento com a 

respectiva Nota Fiscal. 

8.3 Os pagamentos deverão ser solicitados através da apresentação da Nota Fiscal e requerimento 
protocolado nesta Prefeitura. A solicitação deverá ser acompanhada de cópia da Nota de Empenho e do 

Contrato.  

8.4 Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido acima, o valor será acrescido de 1% (um 
por cento) de juros de mora ao mês “pro rata dia”. 

8.5 Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido para pagamento, a Prefeitura fará jus 

a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês “pro rata dia”. 
 

9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA FORMA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR 

CONTRATADO 
 

9.1. A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93. 

9.2 Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados anualmente, a contar da data de assinatura do 

contrato, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria ou no caso de desequilíbrio 

econômico-financeiro na relação contratual. 

9.3 Adota-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ou, na falta deste, o que vier a substituí-lo para correção do valor 
inicialmente contratado. 

9.4. Com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser promovida, a 

qualquer tempo, a revisão do preço inicialmente contratado, desde que, em eventuais solicitações nesse 

sentido, a CONTRATADA comprove a superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos 

do contrato. 
 

10. PENALIDADES 
 

10.1 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, além de restar possibilitada a rescisão do contrato, 
poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002 e nos arts. 86 e 87 da Lei n º 

8.666/93, observado o devido processo legal. 

10.2 As penalidades de multa ficam assim definidas: 
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a) Multa, no percentual de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) ao dia, calculada 

sobre o valor estimado do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento) na hipótese de atraso 

injustificado na execução do serviço; 

b) Multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da matéria enviada, no caso de não 

publicação da mesma na data solicitada, ou de publicação irregular. 

c) Multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da fatura, para os demais casos de 

descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado do contrato em caso de descumprimento total 

das demais obrigações dispostas neste Termo de Referência. 

10.3 Considerar-se-á descumprido totalmente o contrato se o atraso injustificado no cumprimento dos prazos 

estabelecidos neste Termo de Referência ultrapassarem 15 (quinze) dias. 
 

10.4 As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo(a) gestor(a) do contrato, que 
deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, 

observado o devido contraditório. 
 

10.5 Se o motivo do descumprimento ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela Administração da PREFEITURA, a Contratada ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

As dúvidas referentes a este Termo de Referência poderão ser esclarecidas pela Secretaria Municipal de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, por intermédio do telefone (24) 2263-4469 

ou pelo e-mail: licitacaopmps2@gmail.com 
 

Paraíba do Sul, ___ de ___________ de 2021 

 

 

 

______________________________ 

Alessandra da Silva Ferreira 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

Aprovado:          ___________________________________ 

   DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 

Prefeita Municipal 
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