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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

EDITAL (RETIFICADO) DE LICITAÇÃO Nº 106/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/09/2019 

ABERTURA: 14H00  

LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões) 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE  

 

 

PREÂMBULO  

O Município de Porecatu, Estado Paraná, TORNA PÚBLICO que se acha aberta licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição 

de equipamentos, material permanente e 01 veículo para a Unidade Básica de Saúde dos 03 

Conjuntos com recursos do Fundo Nacional de Saúde e contra partida do município, que será regida 

pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608/2007 Decreto Municipal 

nº 020, de 12 de fevereiro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar 

123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e suas alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que 

dele fazem parte integrante.  

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolizados 

no Protocolo Geral da Prefeitura até as 13H45 do dia 05/09/2019. 

 

Caso não haja participação de pelo menos três empresas enquadradas como MEI/ME/EPP no 

horário estabelecido para o recebimento das propostas, fica ampliada a participação de 

qualquer empresa, independente de seu enquadramento. Neste caso, o horário de abertura 

será às 14H30 com protocolo até às 14H15. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame.  

 

A sessão de processamento do Pregão será conduzida pela Pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e 

Silva Refosco, sendo pregoeiro substituto Leonardo Henrique dos Santos, com o auxílio da equipe 

de apoio. 

 

 

 

I - DO OBJETO  
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1 - A presente licitação tem por objeto objetivando a aquisição de equipamentos, material 

permanente e 01 veículo para a Unidade Básica de Saúde dos 03 Conjuntos com recursos do Fundo 

Nacional de Saúde através da Proposta nº 09412.450000/1170-01 e contra partida do município, 

conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 

 

Dotação Orçamentária: 2.042.4490.52.00.00-1529  

 

Valor Máximo dos lotes:  

Lote 01 – R$ 11.010,00 (onze mil e dez reais) 

Lote 02 – R$ 9.420,00 (nove mil, quatrocentos e vinte reais) 

Lote 03 – R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) 

Lote 04 – R$ 11.000,00 (onze mil reais) 

Lote 05 – R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais) 

Lote 06 – R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) 

 

Caso seja necessário fazer alguma retificação esta será publicada no Diário Oficial dos Municípios 

do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp e no site 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes, ficando a cargo da empresa 

interessada em participar do certame o acompanhamento do edital no site. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  

O uso do celular ficará restrito à autorização da (o) Pregoeira (o). 

 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

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, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

c) Apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua 

condição e ter o tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123/06 alterada pela Lei 

Complementar 147/14. 

d) Declaração do licitante, assegurando o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 

modelo do Anexo II. 

http://www.diariomunicipal.com.br/


  

Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 

Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 

www.porecatu.pr.gov.br 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

e) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto, admitido em lei. 

g) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,  

f) A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 - Proposta  

Licitação nº 106/2019 

Pregão Presencial nº 56/2019 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

Envelope nº 2 - Habilitação  

Licitação nº 106/2019 

Pregão Presencial nº 56/2019 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, 

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail; 

b) número da licitação e do pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com indicação de marca e modelo e fabricante, em 

conformidade com as especificações contidas no Anexo I – Termo de referência deste Edital;  

d) preço unitário e total em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias;  

f) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;  

g)  O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  
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h) Deverá ser apresentado com a respectiva identificação do item, quando for o caso: 

h.1)  Certificado de Registro do equipamento no Ministério da Saúde/ANVISA ou INMETRO com 

a devida publicação no Diário Oficial da União ou certificado de dispensa de registro  do 

equipamento/mobiliário 

h.2)  Apresentação de garantia do fabricante; 

h.3) Catálogo(s) e prospecto(s) técnico(s) do(s) equipamento(s) em língua portuguesa editados  pelo 

fabricante dos mesmos, podendo ser original, cópia reprográfica ou impressos da internet. 

 

OBS: A proposta ajustada deverá ser enviada à Divisão de Licitação em até 24 horas após a 

realização do certame. 

 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1- Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Cartão do CNPJ 

b) Certidão de regularidade de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei; 

e) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

2 – Qualificação Econômico Financeira 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede do proponente. 

 

3 – Qualificação Técnica 

 Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica de fornecimento, emitido por 

Pessoa Jurídica de Direito público ou privado, declarando que o proponente já promoveu o 

fornecimento de equipamentos da mesma natureza do objeto da licitação, comprovando aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com as características dos itens constantes no 

Termo de Referência – Anexo I; 

 

OUTRAS DECLARAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III deste 

edital. 

c) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão celebrante. 

 

 

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
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3.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Administração Direta do 

Município de Porecatu no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser 

apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1 e 1.2 deste item VI, que 

não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos 

prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas.   

3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas.  

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II deste Edital e, 

em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

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

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

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 

apuração do valor da proposta.  

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

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

àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes.  

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do LOTE.  

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  
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8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos valores, 

considerando-se o menor preço ofertado.  

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

10 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

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

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o 

Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto aos órgãos de cadastro de fornecedores das esferas 

estadual e federal. 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.  

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  
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4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita por LOTE conforme descrito no edital. 

 

IX – DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL DE ENTREGA 

1 – Após a assinatura do contrato a empresa vencedora deverá transportar, descarregar e instalar os 

equipamentos/materiais dos lotes 1, 2,3,4 e 5 em até 30 (trinta) dias e o lote 06 em até 60 (sessenta) 

dias na Unidade Básica de Saúde dos 03 Conjuntos, situado à Rua Manoel Barros Leira, 15. 

 

2 - Os bens serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta.  

 

2.1 - Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 

2.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 

2.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado à vista no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega/instalação do 

objeto e emissão das Notas Fiscais. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento se dará após a substituição da mesma. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada.  

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, conforme Anexo V do presente ato convocatório.  

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer ao setor de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste edital para assinar o termo 

de contrato.  

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 

a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato, será 

convocada a licitante segunda colocada e, assim sucessivamente, se essa também não satisfizer as 

condições do edital. 

 

XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DOS ADITIVOS 
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1  - A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por até igual período. 

2 – O valor do contrato poderá ser acrescido ou suprimido, de acordo com a conveniência e 

necessidade da administração, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, através 

de termo aditivo. 

 

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 

Porecatu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002. 

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas 

nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.  

 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

 

XVI – REAJUSTES 

Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

 

XVII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

4 - O extrato do contrato do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União, no Diário 

Oficial dos Municípios do Paraná: www.diariomunicipal.com.br/amp e no site do município 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes. 

 

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no site 

oficial do município.  

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no setor de licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste edital, após a celebração 

do contrato.  

7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.  

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1(um) 

dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

http://www.diariomunicipal.com.br/
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
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7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  

8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

9 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo II – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

Anexo IV - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III 

deste edital; 

Anexo V – Minuta do contrato; 

Anexo VI – Declaração de não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão celebrante. 

10- Qualquer dúvida quanto à especificação do objeto deverá ser esclarecida com o Senhor Gerson 

Cavallari pelo telefone (43) 3623-1050. 

11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Porecatu, Estado do Paraná.  

 

 

Porecatu, 23 de agosto de 2019. 

 

 

 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco 

Pregoeira – Portaria nº 01/2019 
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Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para o Hospital Municipal de Porecatu 

em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde com recursos do Fundo Nacional de Saúde através 

da Proposta 09412.450000/1170-01. 

 

Justificativa: O presente procedimento licitatório justifica-se pela necessidade da adequação e 

melhoria da estrutura da Unidade Básica de Saúde dos 03 Conjuntos em atendimento às normas do 

Ministério da Saúde.  

Justificativa Menor Preço por Lote:  

Em relação à Súmula nº 247 do TCU temos a considerar que sua análise não deve se limitar à 

literalidade de seu texto, pois esta não proíbe o julgamento por lote, vez que deve ser considerada a 

discricionaridade e a conveniência da administração pública, como também as peculiaridades do 

corpo técnico do órgão. 

Considerando que a Prefeitura do Município de Porecatu conta com um corpo técnico restrito no que 

tange à capacitação dos servidores para gerenciamento e fiscalização dos contratos, optou-se pelo 

julgamento do tipo menor preço por lote, sendo que desta forma, um número reduzido de contratos 

otimiza as atividades administrativas operacionais. Outro fator é que sendo por lote, a economia de 

escala possibilita melhores negociações no procedimento licitatório e, que ainda se fosse realizada a 

disputa por item, as várias entregas elevariam o custo com frete. A Administração entende que não 

há restrição na participação e nem inviabilidade de competição, tendo em vista que, os itens 

agrupados em lotes são da mesma natureza e existem várias empresas no mercado aptas a participar 

do certame. 

 

Composição do valor máximo: o valor dos itens foram retirados do SIGEM. 

 

Vigência do contrato: 120 (cento e vinte) dias. 

 

Forma de pagamento: À vista no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega e instalação dos 

equipamentos e emissão da Nota Fiscal. 

 

Dotações Orçamentárias: 2.042.4490.52.00.00-1529 

 

Prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

Prazo de entrega/instalação: Os lotes 1,2,3,4, e 5 deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias. 

O lote 6 deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias.  

 

Local de entrega: Unidade Básica de Saúde 03 Conjuntos, situada na Rua Manoel Barros Leiras, 

15.  

 

Informações adicionais:  

- Os equipamentos deverão ser transportados e descarregados no local de entrega sem nenhum ônus 

para a prefeitura. 
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- Os equipamentos deverão ser entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de 

violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo e com as respectivas 

identificações. 

  

- Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I – Termo de Referência, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 

prazos definidos abaixo.  

- Caso os bens sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no qual se 

consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituídos, no prazo máximo de 15 (dez) 

dias, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

- Garantia mínima: 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação, bem como, por 

problemas decorrentes de mau acondicionamento e falhas no transporte, sem quaisquer ônus para a 

Secretaria Municipal de Saúde, contados a partir da data da entrega e emissão da Nota Fiscal. 

 

- Na proposta de preços deverá ser apresentado com a respectiva identificação do item, quando for 

o caso: 

 Certificado de Registro do equipamento no Ministério da Saúde/ANVISA ou INMETRO 

com a devida publicação no Diário Oficial da União ou certificado de dispensa de registro 

do equipamento/mobiliário; 

 Apresentação de garantia do fabricante; 

 Catálogo(s) e prospecto(s) técnico(s) do(s) equipamento(s)/mobiliário(s)/veículo em língua 

portuguesa editados  pelo fabricante dos mesmos, podendo ser original, cópia reprográfica 

ou impressos da internet. 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRICÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 Cadeira em aço com assento e encosto em polipropileno  
empilhável 

12  R$              90,00   R$     1.080,00  

2 Armário em aço com 4 prateleiras, com capacidade de 50kg 
dimensões mínimas: altura 180 a 210 cm x largura 70 a 110 cm 

6  R$            700,00   R$     4.200,00  

3 
Mesa de escritório em mdp ou mdf com no mínimo 2 gavetas 

4  R$            300,00   R$     1.200,00  

4 Arquivo de aço, de 3 a 4 gavetas com trilho telescópico   1  R$           580,00   R$         580,00 

5 Mesa de impressora em ferro pintado tampo em mdf ou mdp. 
Dimensões mínimas: 50x40x70 cm 

1  R$            150,00   R$         150,00  

6 Longarina de 3 lugares com assento e encosto de polipropileno, 
revestida em courvin, na cor azul. 

8  R$            400,00   R$     3.200,00  

7 
Estante em aço,  com 6 prateleiras com reforço, capacidade 
mínima de peso 100 Kg, . 

1  R$            600,00   R$        600,00  

 

 

 

 

 

TOTAL DO LOTE  R$  11.010,00  

     LOTE 02 

ITEM DESCRICÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 
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1 Carro curativo em aco inox com balde e bacia em inox com 
suporte para balde e bacia. Rodízios de 3” sendo dois com freios 
em diagonal. Dimensões mínimas: 0,42 x 0,75 x 0,85 cm. 

1  R$        1.450,00   R$     1.450,00  

2 

 Mesa de Mayo, Construída em tubo 1,5", Bandeja inox 
removível 48x33cm com altura regulável, haste em tudo 5/8. 
Com três pés com rodízio. Dimensões mínimas: 0,63 x 0,5m e 
altura mínima de 1,20. 

1  R$          550,00   R$         550,00  

3 

Mesa de exame clínico, leito estofado em aço inox. Estrutura 
em tubo redondo de 1” ¼ x 1,25 mm em aço inox. Revestido em 
courvim e espuma, Cabeceira regulável e suporte de papel. 
Dimensões mínimas: 1,92 x 0,57 x 0,80 cm. 

1  R$        1.600,00   R$     1600,00  

4 

Cadeira para coleta em tubo redondo. 
Assento e encosto regulável, apoio de braço com regulagem de 
altura, revestida em courvim. Acabamento em pintura epoxi. 
Dimensões mínimas: 0,55 x 0,70 x 0,51m 

1  R$           750,00   R$        750,00  

5 

Carro maca em aco inox, Estrutura das bases em tubo de aço 
inox de  1 ¼” x 1,25 mm. 
Leito fixo em chapa de aço inox 20 304-18, Cabeceira móvel 
com colchonete. 
Grades laterais em tubo de aço inox 1” x 1,25 mm, para-choque 
de borracha. 
Suporte para soro em inox, Rodízios de 6” sendo dois com freios 
em diagonais. 
Dimensões mínimas: 1,95 x 0,55 x 0,85m 

1  R$        3.500,00   R$     3.500,00  

6 

Luminária lâmpada led, flexível, estrutura em tubo redondo, 
com anel de fixação. Haste flexível e cromada. Pés em ferro 
fundido. Acabamento em pintura epoxi. Altura mínima 1,20m. 
Altura máxima 1,62m. 

1  R$            750,00   R$         750,00  

7 
Biombo triplo, confeccionado em tubo redondo em aço/ ferro 
pintado. Bandeiras laterais em brim. 
Rodízios de 2 1/2”. Dimensões mínimas: 1,85 x 1,90m. 

1  R$           650,00   R$         650,00  

8 
Estetoscópio Adulto, Duplo  e auscultador em aço inoxidável. 

1  R$            170,00   R$         170,00  

   

TOTAL DO LOTE  R$     9.420,00  
 
 

    LOTE 03 

ITEM DESCRICÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 
Geladeira de no mínimo 250 a 299 litros com voltagem 127v 

1  R$        1.600,00   R$     1.600,00  

2 Ar condicionado de tipo split com vazão de 9000 a 12000 BTUs, 
Quente e frio, sem instalação. 

3  R$        2.500,00   R$     7.500,00  

3 Ventilador de Teto com no mínimo de 3 pás e bivolt. 1  R$           300,00   R$         300,00  

TOTAL DO LOTE R$     9.400,00  
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LOTE 04 

ITEM DESCRICÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Computador: 
especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; computador desktop com processador no mínimo 
intel core i3 ou adm a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido 
de 500 gigabyte: memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gibabytes cada, do tipo 
sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade 
dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, 
microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sítio www.formtactors.org, organismo que define 
os padrões existentes, possuir pelo menos 01 (um) slot pci-
express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de 
intrusão de chassis, com acionador, instalado no gabinete; o 
adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 02 (um) 
gibabte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 
ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 
(duas) saídas de video, sendo pelo menos 01 (uma) digital  do 
tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação 
de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com 
fio)  e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de 
led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 
10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11  b/g/n; sistema 
operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que 
suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os 
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou 
cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes 
do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses. 

2  R$        4.500,00   R$    9.000,00  

2 

impressora laser com padrão monocromático, resolução 
mínima de 1200x1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto 
ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 
páginas; interface usp; permitir compartilhamento por meio de 
rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e 
verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento; garantia de 12 meses, que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. 

1  R$        2.000,00   R$     2.000,00  

   

TOTAL DO LOTE 
 
 

R$     11.000,00  
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LOTE 05 

ITEM DESCRICÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Seladora com acionamento através de pedal, com controle de 
temperatura digital. Bandeja para apoio com regulagem de 
altura. Confeccionado em aço carbono. Sistema para 
aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi 
eletrostática na cor branca. Área para selagem: 42cm. Largura 
para selagem: 13mm. Bivolt (127/220 V) automático. Grau 
cirúrgico. 

1  R$        1.200,00   R$     1.200,00  

2 Autoclave Horizontal de Mesa , capacidade 25 litros, digital, 
com câmara de esterilização em aço inoxidável, bivolt. 

1  R$       4.200,00   R$     4.200,00  

3 

Câmara para conservação de imunobiológicos: 
Equipamento vertical desenvolvido e projetado para a guarda 
científica de VACINAS E ASSEMELHADOS. Capacidade para 
armazenamento mínimo de 120 litros. Refrigeração com 
circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável, 
gabinete externo de chapa pintada com alta resistência a 
corrosão e riscos em todos os lados e parte traseira, Isolamento 
com espessura de, no mínimo 70 mm nas paredes em 
poliuretano injetado, com no mínimo 02 gavetas fabricadas em 
aço inoxidável, contra tampas individuais. Sistema de 
refrigeração por compressor hermético A/C de alta capacidade 
de recuperação térmica, estabilidade e homogeneidade. Porta 
de acesso vertical. Porta de vidro triplo anti embaçante. 
Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com 
evaporação de condensado. Painel de comando único de 
controle em LCD, frontal superior, com memória interna por 
período mínimo de um ano possibilitando exportação exclusivo 
por pen drive diretamente do painel dos registros com dados 
criptografados para emissão de relatórios de temperaturas, 
desempenho e eventos ocorridos com garantia da 
rastreabilidade do relatório com o equipamento, com comando 
eletrônico digital micro processado programável de 2ºC a 8ºC 
no mínimo com sistema para garantir o pleno funcionamento 
do equipamento em casos de pane elétricas/eletrônicos do 
comando principal, temperatura controlada automaticamente 
por solução através de sensor de temperatura PT100 a 4 graus 
Celsius. dotado de senha para acesso a quaisquer ajustes. 
Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de 
máxima e mínima temperatura, e falta de energia. Sistema 
silenciador de alarme sonoro. Alarme visual e sonoro de porta 
aberta. Sistema de discagem por telefone automática para no 
mínimo de 8 números sem necessidade de contratação de 
operadoras de telefonias móveis, Chave geral de energia - 
liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo 
mesmo com porta fechada. Sistema de emergência na falta de 
energia com autonomia de pelo menos 24 horas com baterias 

1  R$      16.500,00   R$   16.500,00  
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recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Tensão 220V ou 
127V. Certificado de Calibração RBC para confirmação de 
incerteza para os pontos 2°, 4° e 8°C. Necessário fornecer 
treinamento de manuseio dos equipamentos.  

   

TOTAL DO LOTE  R$   21.900,00  

    

 

 

 

LOTE 06 

ITEM DESCRICÃO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Veículo  passeio de no mínimo 5 pessoas, Flex, 4 portas, com ar 
condicionado, freios abs e airbag duplo,  câmbio manual, 
motorização de no mínimo 1.0,trio elétrico,  direção hidráulica 
ou elétrica, com distância entre eixos mínima  2.370 mm, com 
pintura sólida na cor branca. 

1  R$     55.000,00   R$   55.000,00  

   

TOTAL DO LOTE  R$   55.000,00  
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Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório nº 

106/2019 na modalidade pregão presencial nº 56/2019, instaurado por essa Prefeitura, que 

atendemos plenamente aos requesitos do edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de  2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

com carimbo da empresa 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref: (identificação da licitação e do pregão) 

 

.................................., inscrita no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu representante legal, 

Sr. (Sra.) ..............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº......................... e do CPF 

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 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e (assinalar com ¨X¨, conforme o caso): 

 

( ) não emprega menor de dezesseis anos 

( ) emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 

                       (assinalar com ¨X¨, conforme o caso) 

  

Porecatu, ......../......./2019. 

 

 

............................................................ 

Representante legal 
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Anexo IV 

 

 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 

Prefeitura do Município de Porecatu 

Estado do Paraná. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório nº 

1061/2019, sob a modalidade pregão presencial nº 56/2019, instaurado por essa Prefeitura, que 

inexistem impedimentos legais para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de 2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante 

com carimbo da empresa 
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Anexo V 

Minuta de Contrato 

CONTRATO Nº XX/2019, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU E A 

EMPRESA __________________________________. 

 

Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento administrativo nº 106/2019 

modalidade Pregão Presencial nº 56/2019, a Prefeitura do Município de Porecatu, através do Fundo 

Municipal de Saúde, com sede no Rua Barão do Rio Branco, 344., na cidade de Porecatu/PR, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.412.450/0001-66, neste ato representado pelo gestor e Secretário 

de Saúde Gerson Aparecido Cavallari, portador da Carteira de Identidade nº 5.192.628-5 SSP/PR e 

CPF nº 843.159.469-15, casado, residente e domiciliado na Rua Paulo Bavia, 515, no município de 

Alvorada do Sul/PR e pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, residente 

e domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga Atalla, nesta cidade, 

RG nº 6.605.256-7 SSP/PR, CPF 004.411.199-13 doravante denominado CONTRATANTE, e de 

outro lado, _________________________________________________________, CNPJ/CPF sob o 

nº, portador (a) do RG nº _______________, residente à _____________________________, no 

município de _____________, ao final assinado (a), doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente, mediante as seguintes condições: 

 

Cláusula Primeira – A Contratada fornecerá equipamentos e material permanente para a Unidade 

Básica de Saúde dos 03 Conjuntos com recursos do Fundo Nacional de Saúde através da Proposta nº 

09412.450000/1170-01 e contra partida do município, conforme proposta vencedora, descrita e 

quantificada no procedimento licitatório nº  106/2019, modalidade Pregão Presencial nº 56/2019, do 

Município de Porecatu/PR. 

 

Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pelos equipamentos é de R$ 

_________ (____________________________), apresentado na referida proposta, já incluídas todas 

e quaisquer despesas, com a dotação orçamentária 2.042.4490.52.00.00-1529. 

 

Cláusula Terceira – Para o pagamento da importância referida, será observado o seguinte: 

1 - O pagamento será efetuado à vista no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega/instalação e 

emissão das Notas Fiscais. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento se dará no dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja feita até o final do 

mês em curso. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada. 

4 – As notas fiscais deverão conter o nome e CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, o número da 

licitação, do pregão e do contrato e deverão ser encaminhadas no e-mail pmpcontabil@yahoo.com  . 

 

Cláusula Quarta - A CONTRATADA obriga-se a:  

1 - Aceitar as condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

mailto:pmpcontabil@yahoo.com
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2- Assumir total responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dar garantia do 

fabricante para os mesmos; 

3 – Transportar, descarregar e instalar os materiais em até XX (        ) dias após assinatura do 

contrato e emissão de ordem de fornecimento na Unidade Básica de Saúde dos 03 Conjuntos, 

situada na Rua Manoel Barros Leiras, 15,  no município de Porecatu/Pr; 

4 – Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a CONTRATADA não entregar os objetos 

sem motivo aceito pela Administração, e não aceitar as condições estabelecidas decairá do direito à 

mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93, sem prejuízo das 

demais medidas legais cabíveis; 

5 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas condições 

do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

6 - Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I – Termo de Referência do referente procedimento licitatório, devendo a sua 

substituição ocorrer na forma e prazos definidos abaixo.  

Caso os bens sejam considerados insatisfatórios, será lavrado termo de recusa, no qual se consignará 

as desconformidades verificadas, devendo ser substituídos, no prazo máximo de 15 (dez) dias, a 

contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 

Cláusula Quinta – As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei 

nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, 

nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar 

ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio 

de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios 

indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de 

corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente 

contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 

que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

Cláusula Sexta – Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

Cláusula Sétima – A vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogada por 

até igual período, desde que haja acordo entre as partes. 

 

Cláusula Oitava– Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo ou em 

parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Nona – O fiscal do contrato é o Secretário de Saúde Sr. Gerson Aparecido Cavallari. 

 

Cláusula Décima – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante autorização 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada a 

conveniência para a administração. 

 



  

Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 

Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 

www.porecatu.pr.gov.br 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a solução 

das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 

 

Porecatu, ___ de ______________  de 2019. 

 

 

 

Fábio Luiz Andrade - Prefeito  

CONTRATANTE 

 

 

 

           CONTRATADA 

 

 

 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                               Testemunha 1 – nome, RG e CPF 
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Anexo VI  

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as 

normas vigentes, que a empresa XXXXXXXXXXX, CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXX, na 

qualidade de proponente do procedimento Licitatório nº 106/2019 na modalidade pregão presencial 

nº 56/2019, instaurado por essa Prefeitura não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão 

celebrante. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de  2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

 com carimbo da empresa 

 

 


