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1. OBJETO 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL DO LABORATÓRIO 
DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL – CISAM-SUL CONFORME TC/PAC Nº 329/2007 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE – FUNASA E O MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O CERTAME SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A DEMANDA EM SE ESTRUTURAR O LABORATÓRIO DO CISAM-
SUL, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE CUNHO AMBIENTAL, 
UMA VEZ QUE O MESMO INICIARÁ SUAS OPERAÇÕES EM SEDE PRÓPRIA. 

 

3.ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS (ITEM- QUANTIDADE- UNID- ESPECIFICAÇÃO- 
PREÇOS UNITÁRIO ESTIMADO- PREÇO TOTAL). PODERÁ SER ANEXADO UMA TABELA COM OS DADOS. 

 

DOCUMENTO EM ANEXO (ANEXO I) 

 

4. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEDE DO CISAM-SUL, LOCALIZADO EM ORLEANS/SC, 
CONTANDO O FORNECEDOR COM 60 DIAS DE PRAZO PARA A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DESDE 
QUE SEJA AUTORIZADO A REALIZAR O FATURAMENTO PREVIAMENTE PELA LICITANTE. PARA O 
TREINAMENTO AO PESSOAL DO CISAM, SERÁ CONCEDIDO UM PRAZO EXTRA DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS 
A ENTREGA DO EQUIPAMENTO PARA QUE O TREINAMENTO SEJA REALIZADO. 

 

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

GARANTIA INTEGRAL POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES APÓS ENTREGA/START UP DO EQUIPAMENTO. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
6.1. Para Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) Certidão expedida pela Junta Comercial, que comprove que a Licitante está enquadrada como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, sob pena de não poder exercer o direito de preferência, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores. 
 
6.2. Para Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com antecedência de até 60 (sessenta) dias da data limite fixada para a sessão pública do pregão ou 
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   TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO  

com prazo de validade expresso. 
 
6.3. Para Regularidade Fiscal: 
 
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 
b) Certificados de regularidade de situação perante o INSS e o FGTS demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CND Trabalhista; 
d) Certidões de regularidade de situação para com a para com a Fazenda Nacional de débitos relativos a tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Fazenda Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do 
domicílio/sede do licitante. 
 
6.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da 
regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do 
julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão 
apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial. 
 
6.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de habilitação os 
documentos referentes à regularidade fiscal mesmo com restrições, todavia, eventual restrição poderá ser 
sanada em até 02(dois) dias úteis ao do dia posterior que o proponente foi declarado o vencedor do certame, 
como condição para assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06.  
 
6.3.3. Não terão os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, as Microempresas e/ou Empresas de 
Pequeno Porte que estejam inclusas em qualquer um dos Incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06. 
 
6.4. Declaração da empresa do conhecimento e atendimento às exigências do edital, conforme modelo 
Anexo II. 
 
6.5. Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme Anexo III deste Edital. 
 
 
6.6. Para Qualificação Técnica Mínima 
 
6.6.1. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado atestando que já 
forneceu produtos referente ao objeto desta licitação e prestou assistência técnica em tempo e qualidade 
satisfatórios. 
 
6.6.2. Os equipamentos deverão ser oferecidos e comercializados no mercado nacional pelo período mínimo de 06 
meses. 

 

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
(EM CASO DO NÃO PREENCHIMENTO DESTE CAMPO, ENTENDE-SE QUE A MODALIDADE UTILIZADA SERÁ 
PREGÃO PRESENCIAL) 

 

PREGÃO  

 

8. FORNECEDORES PARA CONVITE EM CASO DA MODALIDADE CONVITE (MINIMO TRÊS) 

 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
RECURSOS ORIUNDOS DO TC/PAC 329/2007. 



 

Prefeitura de Orleans 

Rua XV de Novembro, 282 
Centro – 88870-000 

Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

3 

   TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO  

 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

 

PREGÃO DEVERÁ SER POR ITENS SENDO VENCEDOR O PARTICIPANTE COM MENOR VALOR POR ITEM, 
CONFORME ANEXO DESCRITIVO E DEVE SER EXPLICITADO QUE O FORNECEDOR VENCEDOR SOMENTE 
PODERÁ EMITIR NF/ENTREGAR O EQUIPAMENTO, APÓS FORMALIZAÇÃO POR PARTE DO LICITANTE 
(PERMISSÃO DE FATURAMENTO). 

 

O PARTICIPANTE VENCEDOR DE CADA ITEM, APÓS TER RECEBIDO O AVISO DE FORNECIMENTO POR 
PARTE DO LICITANTE, DEVERÁ: 

 
- ENVIAR LISTA COM A RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.  
- DISPONIBILIZAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.  
- PROMOVER A INSTALAÇÃO E O TREINAMENTO DO PESSOAL TÉCNICO IN LOCO  

- POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NUM RAIO DE ATÉ 1500 KM DE ORLEANS/SC. 

 

 

 

DATA  

 

09/05/2017 RESPONSÁVEL 

 

ANTONIO IRONILDO WILLEMANN 

SUPERINTENDENTE DO CISAM SUL 
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ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

PROCESSO Nº 36/2017 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017  
 
A PREFEITURA DE ORLEANS torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio, constituídos pelo Decreto Municipal nº 4.059 de 30 de Janeiro de 2017, reunir-se-ão no dia, hora e 
local designados neste Edital, na SALA/SETOR DE LICITAÇÕES, situada na sede da Prefeitura Municipal, rua XV 
de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC, onde será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo "MENOR PREÇO/POR ITEM".  
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, demais leis aplicáveis à espécie bem como pelas 
disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
a) Os envelopes contendo a Proposta e Documentos para Habilitação, para o objeto da presente licitação deverão 
ser protocolados até o dia 05/06/2017 às 09h00min, na Sala/Setor de Licitações, localizado na Prefeitura Municipal 
de Orleans, na rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, 
dias santos e feriados.  
 
b) A abertura da presente licitação dar-se-á em Sessão Pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada no dia 
05/06/2017 às 09h30min, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, na Sala/Setor de 
Licitações, localizado na Prefeitura Municipal de Orleans, na Rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC. 
 
c) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora 
aprazadas para esta  licitação, ainda  que tenham  sido  despachadas,  endereçadas  e  ou  enviadas  por  
qualquer  meio,  anteriormente  à  data  do  Pregão. 
 
d) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização 
deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação, salvo que ocorra algum fato que impeça de assim ser 
procedido, o que será constado em Ata e devidamente justificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
e) O procedimento licitatório é um procedimento previsto em lei. A sessão de abertura da licitação é um ato 
público e oficial, onde os participantes devem respeitar e cumprir as cláusulas previstas nesse edital. O não 
cumprimento de qualquer um destes requisitos acarretará na desclassificação ou inabilitação da participante ou 
no não credenciamento do representante. 
 

 
I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 
A presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA 
ESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL 
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-SUL CONFORME TC/PAC 
Nº 329/2007 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – FUNASA E O MUNICÍPIO DE 
ORLEANS/SC. 
  
II - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 



 

Prefeitura de Orleans 

Rua XV de Novembro, 282 
Centro – 88870-000 

Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

5 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que satisfação as condições estabelecidas neste 
edital; 
 
2.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em recuperação judicial ou extrajudicial; em regime de 
concordata ou falência; que tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, 
estaduais e federais; que esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município de Orleans, SC; 
ou ainda, empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação. 
 
2.3. Toda Documentação de Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à 
época e local pertinente, rubricada e ordenada na forma deste Edital. 
 
2.4. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, controladas, 
coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante. 
 
2.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação; 

 
2.6. Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de seu 
documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, sem 
necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto 
Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de identidade com 
foto e cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) 

  
2.6.1. A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não desclassificará ou 
inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber intimações, interpor recursos 
ou desistir de sua interposição; 

 
2.6.1.1. Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão Pública; 

 
2.7. Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que 
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da 
licitante; 
 
2.8. O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, poderá 
utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao certame 
em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo aos trabalhos; 
 
2.9. Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões relacionadas 
ao processo que está sendo instaurado. 
 
                       

III - DO CREDENCIAMENTO 
 

 
3.1. No local e data estipulado no preâmbulo deste edital, os representantes das empresas interessadas em 
participar do certame que pretendam ofertar lances, com poderes gerais de representação, deverão se apresentar 
junto ao Pregoeiro, devidamente munidos dos documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive 
com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, do 
artigo 11, do Decreto n.º 3.555/2000 e demais documentos relacionados a seguir: 
 
a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
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- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos 
documentos referentes às eleições de seus administradores. 
 
b) Tratando-se de Representante Legal: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes para representar a 
empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas respectivas fases/etapas, inclusive 
formulação de lances em pregões, obrigatoriamente com firma reconhecida ou Carta de Credenciamento 
(conforme Anexo III). 
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos 
documentos referentes às eleições de seus administradores. 
 
3.1.1. O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar Certidão 
Simplificada, atualizada, original ou cópia autenticada, expedida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), na forma do artigo 8º da IN nº 
103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC), cuja ausência não impedirá o credenciamento da 
licitante. 
 
3.1.2. Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo 
inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo IV do 
Edital. A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, fac-símile e-mail da 
licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal; 
 
3.2. Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Orleans, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da 
publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
3.3. A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do pregão deverá entregar os documentos 
solicitados nos itens 3.1 em um terceiro envelope, no Setor de Licitações, juntamente com o Envelope da 
Proposta e o Envelope da Habilitação, contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – Documentos de 
Credenciamento.  
 
3.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões os representantes das proponentes que 
estiverem devidamente credenciados.  
 
3.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
 
3.5.1. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
3.5.2. Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa credenciar novo 
representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão Pública anterior deste Pregão (Princípio 
da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio da Economicidade e Princípio da Competitividade); 
 
3.5.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 
3.6. A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a licitante no 
certame, bem como a não apresentação ou incorreção insanável de qualquer dos documentos exigidos, 
impossibilitará o credenciamento e implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, 
consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão 
somente no certame a sua proposta escrita; 
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IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, a saber: de Proposta de Preços e de 
Habilitação.  
 
4.2. Os envelopes de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, e identificados com a razão social da licitante, o número e o título do 
conteúdo ("Proposta de Preços” ou "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
 
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA DE ORLEANS  
PROCESSO Nº 36/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 
LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EMAIL:  

 
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA DE ORLEANS  
PROCESSO Nº 36/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 
LICITANTE:  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EMAIL: 

 
4.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados no original, ou por 
cópia com autenticação procedida por tabelião ou por servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda 
por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 
 
4.3.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do 
Brasil. 
 
4.3.2. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 
tradutor juramentado. 
 
4.3.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer os materiais e/ou serviços, objeto da presente licitação. 
 
4.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 
fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como 
forma de ilustração das propostas de preços.   
 
4.5. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e obedecerá ao 
critério do MENOR PREÇO/POR ITEM. 
 

 
V - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 
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5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I, deste edital, 
devendo obrigatoriamente ser digitada ou impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, em 
idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social 
completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e/ou endereço eletrônico, preferencialmente 
em papel timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e rubricadas, devendo a última 
folha ser datada e assinada pelo representante da licitante devidamente identificado.  
 
5.2. A proposta poderá ser apresentada através do Sistema Betha Auto Cotação gravado em uma mídia 
eletrônica (pen drive ou cd) (opcional) no Envelope da Proposta juntamente com uma via impressa, de acordo 
com o modelo constante do Anexo II deste edital e deverá obrigatoriamente conter: 
 
a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I do presente 
edital, informando as características, marca e quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de forma 
a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações no presente Pregão foram ou não 
atendidas; 
 
b) o preço unitário e total por item, expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais; 
 
c) o número do item ofertado que deverá corresponder exatamente ao item e quantidade do Anexo I deste 
edital; 
 
d) o prazo de validade da proposta será de 60 dias, contados da data limite para apresentação das 
propostas neste Pregão; 
 
e) o prazo do contrato será até 31/12/2017, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja 
acordado entre as partes e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 
 
5.3. Para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá constar na 
embalagem. Não podendo ser inferior a 12 meses a contar da data de entrega; 
 
5.4. Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  
 
5.5. Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos 
sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem como taxas, impostos, fretes, e demais 
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s), sendo de responsabilidade da licitante o 
pagamento de eventuais indenizações ou verbas de natureza trabalhista, previdenciária, tributária e etc. 
 
5.6. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente identificado. 
 
5.7. Na hipótese prevista no subitem 5.6, estando presente o representante legal na sala onde estão sendo 
abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua legitimidade de representação por 
intermédio de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá 
ser sanada no ato da constatação de tal fato. 
 
5.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a 
todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
5.9. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta licitação.      
 
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
 
 

VI - DA SESSÃO PÚBLICA 
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6.1. Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, 
sendo os motivos registrados em ata; 

  
6.1.1. A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio presente 
e por todos os prepostos das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente 
credenciados; 

 
6.2. Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional 
assim caracterizado pelo Pregoeiro; 

 
6.2.1. Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes; 

 
6.2.2. Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e 
fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento; 

 
6.3. O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência 
administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 
 
6.4. Somente será admitida a saída e retorno de representante da sala desde que devidamente motivado e 
autorizado pelo Pregoeiro. 
 
6.5. A saída de representante da Sessão Pública, sem autorização do Pregoeiro, subentende-se como 
abandono/desistência de participação do certame. 
 
 

VII - DA ABERTURA DA SESSÃO, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES. 
 
 
7.1. A Sessão terá início no local e data estipulados neste Edital, onde será realizado o credenciamento dos 
interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame e entrega 
dos demais documentos exigidos conforme Cláusula Terceira do presente Edital. 
   
7.2. Após a etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos 
Requisitos de Habilitação, as propostas serão abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de 
Apoio, quanto à sua aceitabilidade, conforme: 
a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades dele; 
b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços praticados no mercado; 
c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços praticados no mercado; 
 
7.2.1. Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e formalidades), sendo observadas as 
letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil percepção; 

 
7.3. Será desclassificada a proposta da licitante que: 

 
7.3.1. Estiver expressa de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a identificação do item licitado; 

 
7.3.2. Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas neste Edital; 

 
7.3.3. Conflitarem com a legislação em vigor; 

 
7.4. Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no Edital; 
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7.5. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e ocorrendo 
divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, será considerado o valor expresso por extenso; 

 
7.6. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou 
omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais; 

 
7.7. Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar informações 
complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço 
ofertado, o que deverá ser providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão pública, sob pena de 
desclassificação; 
 
7.7.1. No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando solicitada(s), ou ocorrer atraso 
na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver entrega de amostra(s) para análise fora das 
especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, a proposta da licitante será desclassificada, estando 
sujeita às penalidades e sanções previstas neste Edital e legislação vigente; 

 
7.8. Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 
Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para cada 
um dos itens objeto da presente licitação, os respectivos valores ofertados e a marca; 

 
7.9. Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de menor preço e os 
autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de menor preço; 
 
7.10. Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem anterior, 
serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances verbais; 

 
7.11. Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços classificadas, conforme o 
subitem 7.9, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as melhores propostas em até o 
máximo de 03 (três), exceto quando houver empate nas propostas, caso em que serão todos esses convidados 
a participar da etapa de lances (até o 3º menor preço); 

 
7.12. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes, de forma razoável, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser 
inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada; 

 
7.12.1. O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, individualmente, lances verbais, 
a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 
decrescente de valor; 

 
7.12.2. A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor total bruto para todos os licitantes; 

 
7.12.3. Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais 
apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos 
lances; 
 
7.12.4. Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item em questão, 
a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio; 
 
7.12.5. Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço por item, podendo registrar os menores preços de cada licitante 
classificado à etapa de lances, mesmo superiores ao menor preço final, devendo estes constarem em Ata da 
Sessão Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a negociação; 
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7.12.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da 
licitante da(s) rodada(s) posterior (es) de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, no final da etapa competitiva; 

 
7.12.7. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
7.13. O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances: 

 
7.13.1. Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado NÃO SEJA microempresa ou 
empresa de pequeno porte, serão consideradas com ele EMPATADAS, as propostas formuladas por 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos últimos lances sejam até 5% superiores ao melhor preço; 

 
7.13.2. Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os empatados, observado o item 7.13.1, 
apresentar proposta inferior ao preço vencedor, situação que, uma vez concretizada, importará na adjudicação 
do objeto licitado em seu favor; 

 
7.13.3. Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não apresentar proposta inferior ao 
preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se houverem, remanescentes dentre os empatados, 
respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o mesmo direito; 

 
7.13.4. Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando superar o preço 
originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto 
licitado; 

 
7.14. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades e 
sanções constantes deste Edital e legislação vigente; 
 
7.15. É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante; 

 
7.16. O Pregoeiro poderá, a seu critério, estipular parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances verbais 
devem ser reduzidos, bem como o tempo de oferecimento de lances; 

 
7.16.1. Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o decréscimo mínimo estipulado no 
item anterior. 

 
7.17. Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes declinarem da formulação de lances) e 
classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 
7.17.1. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 
com vistas à redução de preços; 

 
7.17.2. Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o Pregoeiro, auxiliado por sua 
Equipe de Apoio, examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

 
7.18. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja obtido preço melhor; 

 
7.19. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO/POR ITEM, desde que 
atendida as exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital. 
 
7.20. Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenada as propostas, imediatamente serão abertas pelo 
Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s). 
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VIII - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 
 

 
8.1. O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo elencados: 
 
8.2. Para habilitação de empresas cadastradas junto a Prefeitura de Orleans na presente Licitação será 
exigida a entrega dos seguintes documentos: 
 
a) Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores da  Prefeitura de Orleans; 
 
b)  Para suprir a documentação vencida, relacionada no Certificado de Registro Cadastral – CRC, deverá(ão) 
ser entregue(s) o(s) documento(s) hábil(eis) em original; ou cópia autenticada por cartório; ou cópia autenticada 
pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, na abertura do envelope nº 2 – documentos de habilitação, 
mediante a exibição dos originais; ou exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial; ou cópia 
autenticada por servidor público municipal; 
 
8.3- Para habilitação de empresas NÃO cadastradas junto ao Município de Orleans, será exigida a 
entrega dos seguintes documentos: 
 
 
8.3.1 Para Habilitação Jurídica; 
      
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades Comerciais, e no caso de sociedades por ações acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. (dispensado no caso de ser apresentado no credenciamento). 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 
exercício.     
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
e) Certidão expedida pela Junta Comercial, que comprove que a Licitante está enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob pena de não poder exercer o direito de preferência, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores. 
 
8.3.2 Para Qualificação econômico-financeira; 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com antecedência de até 60 (sessenta) dias da data limite fixada para a sessão pública do 
pregão ou com prazo de validade expresso. 
 
8.3.3 Para Regularidade Fiscal; 
 
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 
b )Certificados de regularidade de situação perante o INSS e o FGTS demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CND Trabalhista; 
d) Certidões de regularidade de situação para com a para com a Fazenda Nacional de débitos relativos a 
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto 
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Fazenda Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do 
domicílio/sede do licitante. 
e) Declaração da empresa de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo Anexo IV. 
f) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme Anexo V deste Edital. 
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8.3.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da 
regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate 
quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
deverão apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial. 
 
8.3.3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de habilitação 
os documentos referentes à regularidade fiscal mesmo com restrições, todavia, eventual restrição poderá 
ser sanada em até 02(dois) dias úteis ao do dia posterior que o proponente foi declarado o vencedor do 
certame, como condição para assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06. 
  
8.3.3.3. Não terão os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, as Microempresas e/ou Empresas de 
Pequeno Porte que estejam inclusas em qualquer um dos Incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06. 
 
 
8.3.4 Para Qualificação Técnica Mínima; 

 
a) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado atestando 
que já forneceu produtos referente ao objeto desta licitação e prestou assistência técnica em tempo e 
qualidade satisfatórios. 
b) Declaração de que os equipamentos  ofertados são comercializados no mercado nacional pelo período 
mínimo de 06 meses. 
 
8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, conforme Lei Complementar nº 147/2014. 
 
8.4.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do 
direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato 
ou revogar a licitação. 
 
8.5. Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da sessão de abertura de envelopes, 
apresentados em original ou cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 
oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do original, que venham a ser autenticadas durante a sessão de 
abertura dos mesmos pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, ou, também, cópias obtidas na internet, 
desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio. 
 
8.5.1. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade ou validade indeterminada, quando for o 
caso, considerar-se-á 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão. 
 
8.5.2. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será responsável pela 
execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos documentos 
com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem validade para todas 
as filiais e matriz. 
 
8.6. O Licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitação deverá 
demonstrar esta situação, juntando o respectivo comprovante. 
 
8.7. O pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com o inciso XIV do artigo 4º da Lei 
10.520/02 inciso, bem como acórdão TCU 1758/2003, poderá efetuar o saneamento dos documentos de 
habilitação, quando for o caso. 
 
8.8. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no setor de Licitação 
da Prefeitura de Orleans ou no site da Prefeitura no endereço eletrônico: www.orleans.sc.gov.br 

http://www.orleans.sc.gov.br/
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8.9. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, passando a fazer parte integrante do processo.  
 
 

IX - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
 
  

9.1. Os equipamentos  deverão ser entregues conforme Anexo I. 
 
9.2. Os produtos deverão ser entregues na sede do Cisam-Sul, localizado em Orleans/SC, contando o fornecedor 
com 60 (sessenta) dias de prazo para a entrega dos equipamentos, a partir da emissão da Autorização de 
Fornecimento. 
 
9.3. Para o treinamento ao pessoal do Cisam, será concedido um prazo extra de 30 (trinta) dias após a a entrega 
do equipamento para que o treinamento seja realizado. 
 
9.4. Entregar e instalar os equipamentos na entidade licitante nos endereços, conforme demanda, de acordo com 
os pedidos realizados via ordens de fornecimento, em perfeitas condições; 
 
9.5. Substituir equipamentos, objeto deste edital, que apresentem qualquer tipo de defeito ou que estiverem fora 
das especificações contidas na proposta de preços ou descritivo do edital; 
 
9.6. Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, transportes e outros inerentes ao cumprimento 
do objeto do certame, ficando o Município de Orleans/SC isento de qualquer responsabilidade civil e criminal. 
 
9.7. Os produtos deverão ter garantia integral por no mínimo 12 (doze) meses após entrega/start up do 
equipamento. 
 
9.8. O participante vencedor de cada item, após ter recebido o aviso de fornecimento por parte do licitante, deverá: 
 
9.8.1. Enviar lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada;  
 
9.8.2. Disponibilizar manual de instruções em português; 
 
9.8.3. Promover a instalação e o treinamento do pessoal técnico in loco;  
 
9.8.4. Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
9.9. Deverão todos os equipamentos possuir minimamente as características expressas no Anexo I – 
Especificações dos Itens. 
 

 
X - DO PAGAMENTO 

 
 

10.1. A administração pública efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do 
material/serviço com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o 
cumprimento integral das disposições contidas neste edital; 

 
10.2. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário semanal ou 
de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao 
vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período; 

 
10.3. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: o 
NÚMERO DO ITEM desta licitação e a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado. 
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10.4. Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados bancários 
para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta corrente com dígito. 

 
XI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
 
11.1.  A entrega do objeto deste edital será feita ao CISAM-SUL a quem caberá lavrar Termo de Recebimento 
Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital. 
 
11.2. O recebimento Definitivo dos equipamentos estará sujeito à inspeção técnica a realizar-se em 30 dias após a 
emissão do Termo de Recebimento Provisório. 
 
11.3.  O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a 
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem 
defeitos ou inconformidades no prazo de garantia estipulado no edital. 
 
11.4. A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for 
recusado por apresentar-se danificado, com prazos de validade vencidos, ou que estiver em desacordo com o 
disposto neste edital e seus anexos; 

 
11.5. Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 
8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor 
e/ou Comissão de Recebimento do Almoxarifado, podendo ser: 
 
“a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material/serviço com a 
especificação (não superior a 90 dias); 
 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material/serviço e consequente aceitação.” 

 
11.6. A validade dos produtos, no momento de seu recebimento, não poderá ser inferior a 75% do seu prazo de 
validade. 

 
XII - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 
12.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou irregularidades que o 
viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

 
12.2. A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, não impedirá a licitante de 
participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida, posteriormente, na hipótese da impugnação não 
prejudicar as propostas; 

 
12.3. Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos ao ato convocatório; 
 
12.4. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas junto ao Protocolo Central da Prefeitura de Orleans, 
localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, Centro, Município de Orleans, SC, CEP 88.870-000, devendo ser 
instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém os poderes legais de representação 
para tanto, bem como obedecer ao prazo legal para interposição, sob pena de não conhecimento da 
impugnação. 

 
12.5. As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas exclusivamente para o endereço: 
licitacao@orleans.sc.gov.br, devendo constar a identificação da empresa e/ou cidadão solicitante; 
 
12.6. A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta do conteúdo de todas as suas 
páginas, pois os dispositivos nela contido se complementam a fim de definirem as regras do certame. Portanto, 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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recomenda-se aos interessados em participar da presente licitação, antes de oferecer qualquer pedido de 
esclarecimento, efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas em um único 
documento, se for possível, evitando transtornos ao certame; 
 
12.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das propostas técnicas e de preços; 
 
12.8. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá manifestar 
imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhe assegurada vista dos autos; 
 
12.9. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante; 
 
12.10. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 

 
12.11. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

 
12.12. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 
12.13. O recurso deverá ser interposto mediante petição digitalizada ou impressa através de processamento 
eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente; 

 
12.14. O recurso deverá ser protocolado, preferencialmente, junto ao Protocolo Central da Prefeitura de 
Orleans, localizado à Rua XV de Novembro, n. 282, Centro, Município de Orleans, SC, CEP 88.870-000, 
devendo ser instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém os poderes legais de 
representação para tanto, bem como obedecer ao prazo legal, sob pena de não conhecimento. 
 
12.14.1. À parte que interpuser recurso por meio de fax símile, e-mail ou outro meio, deverá providenciar a 
juntada da via original nos respectivos autos, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do 
não conhecimento deste; 
 
12.15. O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme determina a Lei 10.520/02; 

 
12.16. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora; 

 
12.17. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitação; 

 
12.18. A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de 
execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a 
pena estabelecida em lei. 
 

XIII - DA HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1. Em não sendo interposto recurso ou se interposto não for provido, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto 
ao licitante vencedor e encaminhar o processo à autoridade competente para a sua homologação. 
 

XIV - DO CONTRATO 
 

14.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo de 3 (três) dias.  
 

XV - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
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15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e alterações subsequentes. 
 
15.2. A rescisão do contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, aplicando-se as sanções previstas na legislação de regência. 
 

XVI - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
16.1. Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma 
estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
 

XVII - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
17.1. Quaisquer atos ou ações praticadas por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que 
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão 
de exclusiva responsabilidade da contratada. 
 
17.2. São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela 
ajuizadas, relacionadas ao à execução do contrato. 
 
17.3. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à contratante qualquer 
alteração que possa comprometer o objeto contratado. 
 
 

XVIII - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

18.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
18.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário até 25% do valor atualizado do 
contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização. 
 

 
XIX - DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 
19.1. A fiscalização, aceitação e rejeição dos produtos adquiridos, pelo órgão contratante, atenderão ao que se 
encontra definido no edital e seus anexos. 
 
 

XX - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
20.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  
 

Recursos oriundos do TC/PAC 329/2007. 

 
XXI - DAS SANÇÕES 

 
 
21.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão 
sujeitas as sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.  
 
I – Advertência; 
 
II – Multa: 
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a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 
contratada, calculado sobre a parte inadimplente ; 
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega; 
 
III – Suspensão: 
 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 
anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato; 
 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 
pagamento. 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves 
apuradas através de processo administrativo. 
 
21.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as e 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do que dispõe 
o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
21.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
 
21.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
22.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 
dirigidas por escrito a Prefeitura de Orleans/ Setor de Licitações, mediante requerimento, com antecedência de 
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 
 
22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
22.3. A Prefeitura de Orleans poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
22.4. O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura de Orleans, antes de aberta a 
licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que 
estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como adiar ou prorrogar o 
prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 
 
22.5. Cópia deste Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelos interessados, que devem solicitar pelo e-mail 
licitacao@orleans.sc.gov.br . 
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22.6. A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Pregão, senão 
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 
 
22.7. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste edital e 
em seus anexos, operando os efeitos da preclusão quanto a eventuais recursos e/ou impugnações sobre o 
presente instrumento convocatório. 
 
22.8. Fica eleito o Foro da Comarca da Orleans, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa vir a ser, para dirimir as controvérsias judiciais decorrentes deste certame. 
 
22.9. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua XV de Novembro, 
nº 282, Centro, nos dias úteis, da Segunda à Sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min 
horas, pelo fone (48) 3886.0100, (48) 3886-0131, (48) 3886-0109 pelo email: licitacao@orleans.sc.gov.br ou 
pelo site www.orleans.sc.gov.br. 
 
 
 
Orleans - SC, 11 de Maio de 2017. 

 
 
 

JORGE LUIZ KOCH 
PREFEITO MUNICIPAL

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
http://www.orleans.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 
PROCESSO N° 36/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 
 Quantitativos e Especificações Mínimas do(s) Item(s) 

 
 
 

Descritivos de Equipamentos 
 
 

Item 01: Banho Maria com agitação com tampa 27 L 
 

Quantidade: 2 (dois) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
 
Descrição: Banho maria digital microcontrolado para evaporações de cápsulas, canecas ou frascos. 

- Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; 
- Tanque em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados; 
- Resistência tubular blindada; 
- Tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de borracha. 
- Termostato hidráulico com capilar de aço inox; 
- Dispositivo de nível constante; 
- Tampa de aço inox, removível; 
- Anéis de redução em aço inoxidável em 3 tamanhos: diâmetro aproximado de 104mm, diâmetro aproximado 75mm e 
diâmetro aproximado 45mm; 
Especificações Técnicas: 
- Faixa de Temperatura: de Ambiente até 250°C 
- Controlador de Temperatura: Digital microcontrolado com sistema Preditivo 
- Sensor: PT-100 
- Precisão de controle: ±1ºC 
- Uniformidade: ±0,3ºC 
- Circulação: Interna por agitação magnética 
 
- Segurança: Resistência blindada em aço inox 304 
- Bandeja e Cuba: Em aço inox 304 
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática 
- Volume: pelo menos 27 Litros 
- Capacidade de Bocas: 06 (seis) bocas 
- Potência: pelo menos 1400 Watts 
- Alimentação: 220 Volts 
- Acompanha: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; 
- Manual de Instrução/Operação em Português; 
Incluso: 
- 01 Bandeja protetora da resistência 
- 01 Barra Magnética revestida de teflon  
- 01 Tampa em aço inox com 6 anéis redutores 
- 02 Fusíveis extra 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em pelo menos 3 pontos de modo a abranger 
toda a faixa de trabalho. 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
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- Instalação, treinamento in loco 
 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 

 
Item 02: Autoclave Vertical 75 L 
 

Quantidade: 4 (quatro) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 8.060,32 (oito mil e sessenta reais e trinta e dois centavos). 
 
Descrição: Para esterilização úmida de materiais e amostras. 

Características Técnicas: Capacidade de pelo menos 75 litros, pressão de trabalho de até 3 kgf/cm2, temperatura de 
trabalho entre 121ºC, resistências de níquel-cromo blindadas com tubos de cobre cromados, câmara interna construída em 
aço inoxidável AISI 304, acompanhar no mínimo com 2 cestos em aço inoxidável 304, com tampa de bronze fundido com 
abertura lateral, abrindo sobre a dobradiça pivotada, com sistema de pedal para abertura da autoclave,  painel de controle 
disposto na parte frontal, com lâmpada piloto e chave comutadora de 3 posições. Com manômetro de duas escalas, com 
válvula de segurança, registro de descarga de vapor para liberar a pressão e o ar interno, torneira de dreno. Acompanha 
cesto interno para autoclavagem de material 
Características elétricas: 220 V ou bivolt, pelo menos 4000 W 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses . 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
- Instalação, treinamento in loco 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 

 
Item 03: Centrífuga 
 

Quantidade: 2 (dois) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 
 
Descrição: Equipamento: Centrífuga (Centrífuga de bancada microprocessada) 

Aplicação: Para utilização em ensaios microbiológicos, para separação de materiais através de centrifugação. 
Características Técnicas: com capacidade de atingir velocidade mínima de 4000 rpm; com rotores  para no mínimo  6 x 50 
mL, 16 x 15 mL, 4 x 100 mL, com indicador digital  em display de cristal líquido; com timer digital  00 até 99 minutos com 
escala gradual, com sistema de alarme ao final de cada operação;  tampa com fecho mecânico de segurança que impede 
funcionamento com tampa aberta ; sensor e indicação de desbalanceamento; com sistema de segurança para contenção 
de aerossóis; proteção contra sobre tensão; gabinete apoiado sobre ventosas de borracha anti-deslizantes; motor montado 
sobre amortecedores  de borracha  com proteção contra vazamentos, livre de manutenção, eixo de aço montado sobre 
rolamentos (inferior e superior) selados, de lubrificação permanente; baixo nível de ruído ambiente (no máximo 40 db); 
sistema de freio eletrodinâmico,  
Acessórios / Utilidades: no mínimo - no mínimo rotores para 4 x 50 mL, 16 x 15 mL, 4 x 100 mL 
Características elétricas: 220 V 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
- Instalação, treinamento in loco 
 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
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Item 04: Balança Semi-analítica 
 
Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 
 
Descrição: - Capacidade 2000g - Resolução 0,01g 

- Estrutura externa em liga de metal com alta resistência química. 
- Capa de proteção contra respingos. 
- Sistema de proteção a sobrecargas. 
- Display LCD com operação intuitiva pelo usuário. 
- Indicador de peso por barras em toda a faixa de pesagem. 
- Função Tara em toda a faixa da balança. 
- Indicador de nível na parte frontal da balança. 
- Especificações técnicas. 
- Carga Máxima: 2000 g. 
Resolução: 0,01 g 
Repetitividade (s): 0,01 g 
Linearidade: ± 0.02 g 
Desvio da sensibilidade por temperatura: (10ºC - 35 ºC) 3 ppm/ ºC 
Tempo de estabilização máximo de 1,5 s 
Voltagem: 220V ou bivolt. 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em 5 pontos que abranjam toda a faixa de 
trabalho. 
- Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 

 
 

Item 05: Balança Analítica  
 

Quantidade: 2 (dois) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 4.360,00 (quatro mil e trezentos e sessenta reais). 

 
 
Descrição: Capacidade 220g - Resolução 0,0001g 

- Estrutura externa em liga de metal com alta resistência química. 
- Capa de proteção contra respingos. 
-Célula de carga por compensação de força eletromagnética tipo Monobloc. 
- Sistema de proteção a sobrecargas. 
-Sistema para ajuste interno automático, programado por tempo e temperatura. 
- Protetor de vento com portas laterais e superior deslizantes. 
- Display HCD (auto contraste) com operação intuitiva pelo usuário. 
- Data e hora incorporado no software do instrumento. 
- Proteção de acesso a configuração do instrumento. 
- Indicador de peso por barras em toda a faixa de pesagem. 
- Funções adicionais: contagem de peças, pesagem em percentagem, pesagem dinâmica com início manual ou automático, 
fator de pesagem customizado, formulação, totalização e pesagem +/-; 
- Dispositivo para pesar por baixo da balança. 
- Interface RS232 para conexão com periféricos. 
- Interface USB para conexão com PC. 
- Diferentes unidades de peso: g, mg. 
 
- Função Tara em toda a faixa da balança. 
- Indicador de nível na parte frontal da balança. 
- Especificações técnicas. 
- Carga Máxima: 220 g. 
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Resolução: 0,0001 g 
Repetitividade (s): 0,1 mg 
Linearidade: ± 0.2 mg 
Peso mínimo conforme 1% e k=2 20 mg 
Peso mínimo conforme US Pharmacopea 300 mg 
Desvio da sensibilidade por temperatura: (10ºC - 30 ºC) 1,5 ppm/ ºC 
Tempo de estabilização máximo de 2 s 
Grau de proteção IP: IP54 
Voltagem: 100 - 240 V (bivolt) 50/60 Hz  
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em 5 pontos que abranjam toda a faixa de 
trabalho. 
- Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
Item 06: Cabine de Segurança Biológica – Capela de Fluxo Laminar 
 
Quantidade: 3 (três) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 

 
 
Descrição: Cabine de fluxo laminar vertical Classe II-A2, antiga B3(Cabine de Segurança Biológica)  
Aplicação: Para manipulação de material biológico  
Características Técnicas: Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo A2 (antiga tipo B-3), com área de trabalho 

classificada como classe ISO 5 de acordo com ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), 
parede interna e tampo da mesa de trabalho em chapa de aço inox 304; acesso à superfície de trabalho com altura de 
200mm; assoalho removível para facilidade na limpeza; janela frontal, confeccionada em vidro temperado ou em cristal 
laminado; lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento; insuflamento e exaustão com filtro com eficiência no mínimo de 
99,99% DOP; Moto ventilador 220V com motor equipado com proteção térmica; painel eletrônico com acionamento através 
de teclado; sinalização sonora e visual que aciona quanto o nível de saturação dos filtros absolutos atinge 50% superior (ou 
valor próximo a 50%)  a perda de pressão inicial para saturação dos filtros absolutos; alarme sonoro para indicar quando a 
abertura da porta frontal exceder 20 cm; dispositivo de segurança que só permita o acionamento da lâmpada UV quando o 
vidro frontal estiver totalmente fechado; nível de ruído inferior a 60 Db. Sistema que evita possíveis vazamentos de ar 
contaminado para o ambiente de trabalho.    
Acessórios / Utilidades: no mínimo - dutos e curvas de PVC necessários para a instalação do equipamento, 02 bicos de 
gás, 02 bicos de vácuo, lâmpada germicida; 02 tomadas auxiliares 110/220 V. Com suporte para apoio da cabine de 
segurança biológica no chão.  
Dimensões da Área de Trabalho: aproximadamente Altura: 600 mm Largura: 1.200 mm e  Profundidade: 600 mm. 
Características elétricas: 220 V ou bivolt 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Garantia mínima 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. 
- Assistência técnica disponível em todo o território nacional e pela Fabricante. 
- Entregar junto com o equipamento manual técnico original que descreva a operação e manutenção do 
equipamento. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
 
Item 07: Cabine de Segurança Química 
 

Quantidade: 2 (dois) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 7.171,07 (sete mil cento e setenta e um reais e sete centavos). 
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Descrição: Aplicação: Para manipulação de reagentes e outros materiais que liberem gases e vapores orgânicos e ácidos. 

Características Técnicas da Capela: Gabinete superior: em chapa de madeira revestido em cerâmica altamente resistente a 
solventes e ácidos, com rejunte epóxi, com bordas para retenção de líquidos. Janela: tipo guilhotina, construída com vidro 
temperado (8mm de espessura) ou vidro laminado deslizando com contrapesos, permitindo o deslocamento vertical com 
mínimo de esforço; cabo de aço inox 304 envolvido por tubos de PVC; Iluminação interna: iluminação interna blindada em 
compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 
20 watts e reatores de partida rápida; nível de iluminação 600lux; utensílio para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a 
condensação e o respingo de líquidos sobre os experimentos. Exaustor: centrífugo blindado, de alto rendimento e baixo 
nível de ruído e vibração, com motor de 1,5cv, 6 pólos, fabricado em PRFV (fibra de vidro), estática e dinamicamente 
balanceado, que permita instalação no ambiente externo, acionado por eletromotor blindado. Com filtro de carvão ativo. 
Sistema de Exaustão: para velocidade de face 0,60m/s e ruído menor que 68db. Painel frontal com no mínimo interruptores 
para acionamento da iluminação interna da capela, interruptores para acionamento de exaustão da capela, registros para 
água, tomadas elétricas 110 ou 220 V. Parte inferior da capela: em chapa de madeira com revestimento altamente 
resistente a ácidos, com 03 portas e bandeja em polipropileno e saída para exaustão. Devem acompanhar 01 bojo em 
polipropileno para saída de efluentes, 01 válvula para água fria, 01 válvula com o comando à distância para GLP. Tudo para 
o funcionamento completo e adequado da capela.  
Dimensões: aproximadamente: 66 X110 X64 CM  
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Manual de Instruções em português. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido 

 
Item 08: Microscópio binocular 
 

Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 3.872,67 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 
 
Descrição:  

-fungo. 
-74mm. 
-1.000x  

 
 4x/0.10, 10x/0.25, 40xS/0.65 (retrátil), 100xS/1.25 (retrátil) (imersão/óleo). 

 
 

 
 

ro: Azul e Verde. 
 

-Micro coaxial com trava de pré-focalização e tensor. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 
 

Item 09: Bureta automática 
 
Quantidade: 3 (três) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 2.710,00 (dois mil setecentos e dez reais). 
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Descrição: Bureta Digital 500 uL, utilizada dispensações e titulações rápidas e precisas, devendo possuir:   

-Válvula de segurança para drenagem de reagentes. 
- Deve acompanhar baterias de longa vida para alimentação do display. 
- Dispensa um range de 0.01ml a 999.99ml com 5.0ml cada giro. 
- Display eletrônico removível. 
 Programa de calibração simples 
- Tubo dispensador possui uma rotatividade de 360. 
- Tubo dispensador com ajuste velocidade. 
- Horizontal: 142 - 220 mm. 
- Vertical: 10 - 200 mm. 
- Tubo de aspiração com sistema telescópio, ajustando automaticamente aos tubos com tamanhos de comprimento que 
variam de 210 mm até 370mm. 
- Conexão para tubo de drenagem. 
- Acompanhar 3 adaptadores para frascos de boca 40/38/32mm. 
-  Duas microbaterias de 1.5V. 
- Manual de Instrução/Operação em Português. 
 Incluso: 
-  Válvula de segurança. 
- Tubo de aspiração telescópico. 
- Tubo dispensador ajuste velocidade. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em pelo menos 5 pontos, 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 
50,0 mL. 
- Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
- Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
 
 

Item 10: Sistema de determinação de DBO pelo sistema respirométrico 
 

Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 23.130,60 (vinte e três mil e cento e trinta reais e sessenta centavos). 
 
Descrição: SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DE DBO PELO SISTEMA RESPIROMETRICO. 

Equipamento manométrico para análise de Demanda Bioquímica de Oxigênio, sem uso de mercúrio pelo método de 
incubação por 5 dias em incubadora a 20oC.  
Características técnicas: 

Equipamento para análise da demanda bioquímica de oxigênio, pelo sistema respirométrico, sem uso de mercúrio, 
composto por sistema indutivo de agitação e, ao menos, doze frascos de medição de DBO. Acoplamento individual em 
cada garrafa com um sensor eletrônico para medida individual de DBO, com operação automática para visualização do 
resultado a qualquer instante e armazenagem diária de resultados. 
Capacidade para ao menos 12 (doze) garrafas 
Faixa de medida de DBO: 0 a 4000 mg/L; 
Calibração automática; 
Método de acordo com a norma DIN 38409 T 52; 
Voltagem: 220 volts; 
Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 
Plataforma de agitação de 12 frascos 
Doze sensores de medição (cabeça) com baterias com vida útil de em média 3 anos 
Doze barras magnéticas  
- 36 Frascos âmbar para o sistema 
- 5 Frascos contendo NaOH (50g); 
- 5 Frascos contendo inibidor de nitrificação (50 pastilhas cada) 
- Fonte de alimentação. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
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- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) para cada sensor em pelo menos 3 pontos que 
abranjam toda faixa de trabalho. 
- Deve ser fornecido treinamento para o pessoal do CISAM SUL para operação inicial do equipamento.  
- Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
Item 11: Estufa Bacteriológica 230L 
 
Quantidade: 2 (dois) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). 
 
Descrição: Estufa incubadora para ensaios microbiológicos 

Aplicação: Para incubação das amostras em ensaios microbiológicos de água e esgoto. 
  
CONTROLADORES DE TEMPERATURA:  
Controle automático microprocessado, com sistema PID; 
Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; 
Sensor de temperatura tipo PT 100, resolução de 0,1ºC; 
Permitir fazer rampas e patamares em pelo menos 50 segmentos; 
 
Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botões liga/desliga para 
circulação e aquecimento. 
SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em 
aço inox AISI 304. 
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, através de 
um rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna. 
FAIXA DE TEMPERATURA: Permitir temperatura de trabalho de 35ºC e 44ºC; 
Uniformidade ± 1ºC a 40ºC; Estabilidade de ± 0,5ºC a 40ºC. 
ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de pelo menos seis (06) prateleiras 
espaçadas de, aproximadamente, 10 em 10 cm. 
ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. 
PORTA EXTERNA: Duas portas construídas em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura 
eletrostática a pó, internamente em aço inox AISI 430, guarnição magnética em todo perímetro e puxador injetado. 
PORTA INTERNA: Vidro temperado e moldura em aço inox AISI 430. 
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica em todas as laterais e porta. 
COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. 
PRATELEIRAS: Acompanhar pelo menos uma (01) prateleira confeccionada em chapa perfurada. 
ACOMPANHAR: 
Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; 
VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220V ou bivolt. 
Sistema de segurança de temperatura com alarme sonoro, autônomo e ajustável; 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
- Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em três pontos 
35, 40 e 45 ºC. 
 
- Garantia mínima 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. 
- Assistência técnica disponível em todo o território nacional e pela Fabricante. 
- Entregar junto com o equipamento manual técnico original que descreva a operação e manutenção do 
equipamento. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
Prazo de entrega: máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 

 
Item 12: Estufa de Secagem e esterilização 230 L 
 



 

27 

 

Quantidade: 3 (três) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 3.915,93 (três mil novecentos e quinze reais e noventa e três centavos). 
 
 
Descrição: Estufa para secagem de materiais e amostras e para esterilização de materiais empregando calor seco. 

Características Técnicas: 
Estufa para esterilização e secagem com circulação forçada de ar, internamente em aço inox e com certificado de 
calibração RBC do controlador digital de temperatura. Volume: 230 litros 
 
CONTROLADORES DE TEMPERATURA:  
Controle automático microprocessado, com sistema PID; 
Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; 
Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; 
 
RAMPA/PATAMAR: 
Pelo menos 50 segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos 
tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. 
 
PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e 
botões liga/desliga para circulação e aquecimento. 
SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em 
aço inox AISI 304. 
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, através de 
um rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna. 
FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de (ambiente + 15ºC) a 200ºC; Uniformidade ± 2ºC a 160ºC. 
ESTRUTURA INTERNA:  Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de seis (06) prateleiras espaçadas 
de 10 em 10 cm. 
ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. 
 
PÉS: Pés niveladores de uso em bancada. 
PORTA: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em 
todo perímetro e trinco tipo maçaneta. 
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica em todas as laterais e porta. 
COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. 
PRATELEIRAS: Acompanhar pelo menos uma (01) prateleira aramada. 
CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; 
Manual de instrução em português. 
VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220V. 
Sistema de segurança de temperatura com alarme sonoro, autônomo e ajustável; 
Acessórios / Utilidades: no mínimo - 03 prateleiras internas  de aço inox removíveis  
Características elétricas: 220 V 
Dimensões internas: compatível com capacidade útil mínima de 230 L 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em pelo menos 5 pontos que abranjam toda 
faixa de trabalho. 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
Item 13: Estufa Incubadora de DBO 250 L 
 
Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 3.961,62 (três mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). 
 
Descrição: Para incubação de amostras. 

Características Técnicas: INCUBADORA DBO COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR, INTERNAMENTE EM AÇO INOX, 
COM REFRIGERAÇÃO E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. 
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Volume: pelo menos 250 LITROS 
CONTROLADORES DE TEMPERATURA:  
 
Controle automático microprocessado, com sistema PID; 
 
Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; 
Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; 
Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar 
diversos tipos de rampa de aquecimento. 
PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e 
botões liga/desliga para aquecimento e refrigeração. 
SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em 
aço inox AISI 304. 
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Sistema de refrigeração por meio de uma unidade selada livre de CFC (Refrigerante 
Ecológico R 134A). 
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, através de 
um motor blindado e baixo nível de ruídos. 
FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de 15ºC a 60ºC; 
Uniformidade ± 1ºC a 40ºC; 
Estabilidade ± 0,5ºC a 40ºC. 
ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de seis (06) prateleiras espaçadas 
de 16 em 16 cm. 
ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. 
RODÍZIOS: Quatro (04) ou mais rodízios giratórios sem sistema de freio. 
PORTA: Externamente em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, 
internamente em aço inox AISI 430, guarnição magnética em todo perímetro e puxador injetado. 
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica em todas as laterais e porta. 
COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. 
PRATELEIRAS: Acompanhar, pelo menos 6 (seis) prateleiras aramadas. 
DISPOSITIVOS: Dispositivo para desligar a circulação de ar na abertura da porta; 
CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220V. 
Sistema de segurança de temperatura com alarme sonoro, autônomo e ajustável. 
Porta de vidro com moldura em PVC. 
Porta interna de vidro temperado ou visor de vidro duplo na porta. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Manual de Instruções em português. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 

Item 14: Estufa Incubadora de DBO 255 L 
 
Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 3.961,62 (três mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). 
 
Descrição: Para incubação de amostras. 

Características Técnicas: INCUBADORA DBO COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR, INTERNAMENTE EM AÇO INOX, 
COM REFRIGERAÇÃO E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. 
Volume: pelo menos 255 LITROS 
CONTROLADORES DE TEMPERATURA:  
Controle automático microprocessado, com sistema PID; 
Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; 
Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; 
Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar 
diversos tipos de rampa de aquecimento. 
PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e 
botões liga/desliga para aquecimento e refrigeração. 
SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em 
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aço inox AISI 304. 
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Sistema de refrigeração por meio de uma unidade selada livre de CFC (Refrigerante 
Ecológico R 134A). 
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, através de 
um motor blindado e baixo nível de ruídos. 
FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de 15ºC a 60ºC; 
Uniformidade ± 1ºC a 40ºC; 
Estabilidade ± 0,5ºC a 40ºC. 
ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para acomodação de ao menos seis (06) prateleiras. 
ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. 
RODÍZIOS: Quatro (04) rodízios giratórios sem sistema de freio. 
PORTA: Externamente em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, 
internamente em aço inox AISI 430, guarnição magnética em todo perímetro e puxador injetado. 
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica em todas as laterais e porta. 
COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. 
PRATELEIRAS: Acompanhar, pelo menos 6 (seis) prateleiras aramadas. 
DISPOSITIVOS: Dispositivo para desligar a circulação de ar na abertura da porta; 
CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220V. 
Sistema de segurança de temperatura com alarme sonoro, autônomo e ajustável. 
Porta de vidro com moldura em PVC. 
Porta interna de vidro temperado ou visor de vidro duplo na porta. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 

 
Item 15: ICP-OES Absorção Atômica 
 
Quantidade: 1 (um) 
 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 464.938,23 (quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e vinte 
e três centavos). 
 
 
Descrição: 

 
Espectrofotômetro de emissão óptica empregando plasma de argônio indutivamente acoplado (ICP OES) para 

análise de amostras ambientais de modo a obter limites de quantificações ao menos metade dos valores máximos 

permitidos em legislações ambientais vigentes sem necessidade de concentração de amostra, com a seguinte configuração 

MÍNIMAS: 

Deve ser projetado para instalação em bancada. 

Deve possuir sistema ótico com faixa espectral compreendida no intervalo mínimo de comprimento de onda entre 

167 a 780 nm. 

O equipamento deve possuir as visões axial e radial em um único equipamento. 
Deve possuir um detector CCD refrigerado empregando sistema Peltier e mantido a pelo menos -8 ºC. O detector 

deverá estar dividido em dois segmentos, um deles utilizado para monitorar o comprimento de onda do analito e outro para 

monitorar de maneira simultânea um feixe de referência. 
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Deve possuir um gerador de radiofrequência de estado sólido, eliminando a necessidade de tubos amplificadores. 

O equipamento deve operar na frequência de 30 MHz, possibilitando obter um plasma com maior estabilidade. A eficiência 

do gerador deverá ser superior a 75%. 

O fornecedor deverá comprovar por meio de notas técnicas a possibilidade de operação com uso de 8 a 20 L/min 

de argônio para formação do plasma para análise em diferentes matrizes de forma estável, buscando reduzir os custos 

operacionais do equipamento no que se refere ao consumo deste gás. 

Deve permitir operar com potência variável no intervalo compreendido entre, pelo menos, 1000 e 1500 W para 

análises em ambas as vistas de observação. O equipamento deverá permitir ao usuário ajustar a potência. 

Deverá possuir compartimento amplo de introdução de amostra com bomba peristáltica com pelo menos 03 

canais, resistente a corrosão e capaz de permitir a conexão com um sistema para geração de hidretos com fluxo contínuo. 

O sistema de introdução de amostras deverá permitir fácil acessibilidade e manutenção, sendo composto por uma 

câmara de nebulização do tipo ciclônica. O nebulizador deve consistir em um modelo do tipo concêntrico. 

O equipamento deverá possuir um injetor conectado ao equipamento de forma independente à tocha, permitindo a 

substituição destes itens consumíveis de forma independente mediante desgaste. 

Deverá incluir sistema para resfriamento com circulação de água (chiller). 

O sistema deverá ser controlado por computador externo com software específico para o equipamento. O software 

deverá permitir controle todos os parâmetros instrumentais via software, incluindo as vazões do gás de nebulização e do 

plasma. 

O software deve permitir realizar o alinhamento das vistas axial e radial do plasma, bem como possibilitar o uso de 
padrões para controle de qualidade (QC) para monitoramento do sistema com possibilidade de ações como: parar a 
sequência de análise em curso, recalibrar, realizar ajuste da curva de calibração, emitir alertas e continuar. Deverá permitir 
a visualização dos resultados das análises, espectros e curvas de calibração simultaneamente na tela. O software também 
deverá permitir a criação de cartas de controle. O software deverá permitir reprocessamento off-line dos dados. 

Software deve possibilitar a otimização dos parâmetros de análise de maneira automática. 
Deverá acompanhar o equipamento: 

Um sistema para geração de hidretos empregando fluxo contínuo composto por separador gás-líquido, membrana 

para permitir a permeação do gás, confluências e tubulações adequadas para operação do sistema, bem como conexões 

necessárias para interligação com o equipamento de ICP OES. 

Um amostrador automático com capacidade para, no mínimo, 149 amostras. O amostrador automático deverá 

realizar a lavagem automática da probe, possuindo, portanto, uma bomba peristáltica integrada ao equipamento. 

200 tubos para amostras do amostrador automático. 

 
01 (uma) Tocha de quartzo sobressalente 
 
01 (uma) Câmara de nebulização ciclônica sobressalente. 
 
01 (um) Nebulização concêntrico sobressalente. 
 
10 pacotes de tubos com 12 unidades para bomba peristáltica para amostra   
 
12 (Doze) Tubos de amostragem em Tygon.   
 
12 (Doze) Tubos para dreno em Tygon   
 
Kit de instalação do ICP-OES, composto de 01 (um) Sistema de exaustão completo com duto de exaustão, coifa, 

conexões. 
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01 (um) frasco de solução para calibração dos comprimentos de onda. 
 
01 (um) Conjunto de padrões multielementares de 1000 ppm, frasco com 125mL, com certificado de analise 

rastreado ao NIST-USA, para os seguintes elementos: Ag / Al / As / B / Ba / Be / Ca / Cd / Co / Cr / Cu / Fe / Hg / K / Li / Mg 
/ Mn / Na / Ni / P / Pb / Sb / Se / Sn / Tl / U / V / Zn. (Total de 28 elementos)   

 
No-Break compatível com o equipamento ofertado (ICP-OES) com autonomia de pelo menos 30 min para realizar 

o desligamento do equipamento sem danificar o mesmo.   
 
Computador com a configuração recomendada pelo software que possibilite operar o   equipamento e tratar os 

dados e monitor 19” ou maior.   
 
Manual de operação 
 
Instalação in loco 
 
Treinamento operacional in loco 
 
Relatório de qualificação de instalação, operação e performance, com todos os custos e insumos inclusos. 
 
Deve estar incluso outros acessórios necessários para funcionamento do mesmo, caso o modelo ofertado 

necessite de algum item não descrito neste documento. 
 

 
Voltagem do sistema 220 volts ou bivolt automático 50/60Hz   
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
- Deve ser fornecido treinamento para o pessoal do CISAM SUL para operação inicial do equipamento.  
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses . 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
Item 16: Ultrapurificador de Água 
 
Quantidade: 1. (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 15.318,77 (quinze mil trezentos e dezoito reais e setenta e sete centavos). 
 
Descrição: Produção de água ultra pura Tipo I nos padrões de qualidade exigidos para utilização em ICP-OES, análises 

microbiológicas e preparo de padrões, ensaios de Compostos Orgânicos Voláteis.  
Características: Com câmara de foto-oxidação por ultravioleta,  
Mínimo de produção 0,5 litros de Água tipo I/minuto, com 18,2 Mohms-cm de condutividade, mínima ultra micro filtração 

da água por intermédio de cartucho de porosidade de 0,05 µm.  
Indicador digital com as funções (energia, processo, pronto, nível do tanque, qualidade da água);  
Tanque interno mínimo de 6 litros; 
Bomba de recirculação;  
Padrão tipo 1 NCCLS / ASTM, microorganismos< 1UFC/mL, TOC < 20 ppb, 1,8 inorgânicos> 18 Mohms-cm a 25º C, 
orgânicos < 0,0001 UA a 254 nm, partículas filtração de 0,05 µm.  
Deverá ser acompanhado de certificado de qualidade e sistema de cartuchos e lâmpadas.  
 
Deve acompanhar um kit de filtros sobressalentes. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
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Item 17: Refrigerador vertical para laboratório 335 litros 
 
Quantidade: 10 (dez) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 8.927,80 (oito mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). 
 
 
Descrição: Refrigerador industrial vertical para laboratório  

Aplicação: armazenamento e conservação de amostras de água e efluentes. 
 

Características Técnicas: configuração vertical; volume útil da câmara térmica no mínimo 335 litros; construção externa  
em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó e construção interna em aço inox, sistema de 
refrigeração ecologicamente correto livre de CFC, isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta 
construída com vedação magnética que garanta alto poder de vedação, controle de temperatura microprocessado com 
indicação digital quatro dígitos e resolução de 0,1ºC, com programação rampa/patamar com até 60 segmentos, sistema de 
alarme configurável para temperatura máxima, mínima e por diferencial de temperatura, controle e leitura de temperatura 
com resolução de 0,1ºC, Certificado de calibração emitido pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura, 
rodizio(s) giratório(s). 

 

 
Características elétricas: 220 V ou bivolt 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
- Garantia mínima 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. 
- Assistência técnica disponível em todo o território nacional e pela Fabricante. 
- Entregar junto com o equipamento manual técnico original que descreva a operação e manutenção do 
equipamento. 
- Manual de Instruções em português. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
Prazo de entrega: máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 

 
Item 18: Agitador magnético (com aquecimento) 
 
Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 1.388,30 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). 
 
 
Descrição: Para aquecimento e homogeneização de diferentes materiais utilizando barras magnéticas  

Características Técnicas: Controladores de aquecimento e velocidade através de um módulo de tensão com regulagem 
eletrônica. Referência do controle eletrônico de aquecimento e velocidade entre pontos de 1 a 10.  
PAINEL DE CONTROLE: Dois (02) controladores um de velocidade e outro de aquecimento e dois (02) botões liga/desliga. 
AQUECIMENTO: Temperatura regulável até 300ºC no centro da placa de aquecimento controlado eletronicamente pela 
variação de potência. 
VELOCIDADE DE AGITAÇÃO: Velocidade de até 2.000 rpm. ESTRUTURA EXTERNA: Elaborado em chapa de aço 
carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de 
borracha; PLATAFORMA: Plataforma em aço inox AISI 304.CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: Até 15 litros de água para 
referência de potência, não de volume. 
ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249;Manual de 
instrução em português. 
Características elétricas: bivolt automático 110/220 V (bifásico) ou 220V e potência de aproximadamente 900 W. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses . 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
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Item 19: Mufla 
 
Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito reais). 
 
 
Descrição: Para calcinação de amostras. 

Características Técnicas: Forno Tipo Mufla dotado de pirômetro controlador eletrônico digital microprocessado, indicação 
digital da temperatura do forno com, temperatura máxima de trabalho de no mínimo 1.200ºC;  com  resistências embutidas 
em placas refratárias individuais, de fácil reposição; carcaça construída em chapa de aço carbono, tratada por processo 
químico antiferruginoso, porta com contra peso e abertura tipo bandeja (basculante); com painel frontal com chave liga-
desliga, lâmpada piloto indicadora de aquecimento e ajuste de temperatura.   
Características elétricas: 220 V e pelo menos 2000 W de potência 
Dimensões internas da câmara útil: aproximadamente 22 x 20 x 40 cm  
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
 
- Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em 5 pontos que abranjam toda faixa de 
trabalho. 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
 
 

Item 20: Determinador de Óleos e Graxas 
 
Quantidade: 1 (um) 
 

Valor Máximo por ITEM: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

 

Descrição: Equipamento utilizado na extração por solventes a quente de resíduos graxos, lipídeos e gorduras. 

Características técnicas:  
Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C 
Controle de temperatura: Digital micro processado com sistema PID e certificado de calibração RBC 
Sensor: Tipo "J" 
Precisão de controle: ±1°C 
Uniformidade: ± 3°C  
Sistema de extração/recuperação: Extrator/recuperador acoplado com condensador tipo serpentina, constituídos em vidro 
borossilicato, haste de imersão para movimentação do cesto com amostra e sistema de trava em teflon para recuperação 
do solvente. 
Segurança: Resistência blindada evitando contato com os solventes 
Gabinete: Em aço inox 304 
Potência mínima de: 1700 Watts 
 
Deve acompanhar no mínimo: 
 - 02 Fusíveis extras  
- 24 Vidraria para extração de óleos e graxas em vidro borossilicato; 
- 16 Cesto em aço inox 304. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
- Deve ser fornecido treinamento para o pessoal do CISAM SUL para operação inicial do equipamento.  
- Certificado de calibração do reator, na faixa de uso (50º, 100º, 150º), com selo RBC (Rede Brasileira de 
Calibração); 
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Instalação, treinamento in loco 
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- Manual de Instruções em português. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 
 

Item 21: contador de colônia eletrônico 
 

Quantidade: 1 (um) 
 

Valor Máximo por ITEM: R$ 1.620,02 (um mil e seiscentos e vinte reais e dois centavos). 
 

Descrição: Contador de colônias eletrônico para contagem rápida de colônias de bactérias, fungos ou outros tipos em 

placa de Petri até 120 mm de diâmetro. Possuir lâmpada circular fluorescente de 22W e lupa de aumento de 1,5 vezes com 

haste flexível. Possibilitar contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante 

o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de petri é 

estampada em acrilico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da 

cultura. Possuir sistema de memória para até 30 placas e regulagem de inclinação para facilitar a contagem. Montado em 

chapa de poliestireno. Medidas mínimas: 23 cm de largura, 8 cm de altura e 36 cm de profundidade. 

Características elétricas: Bivolt. 

Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
- Garantia mínima 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. 
- Assistência técnica disponível em todo o território nacional e pela Fabricante. 
- Entregar junto com o equipamento manual técnico original que descreva a operação e manutenção do 
equipamento. 
- Manual de Instruções em português. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 

 
Item 22: Gabinete para leitura de cartelas microbiológicas com lâmpada UV 
 
Quantidade:1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) 
 
 
Descrição: Gabinete de Observação com visor de proteção UV 
 

- Lâmpada UV - Ultravioleta com suporte de bancada para visualização de fluorescência, com comprimento de onda de 
365nm.  
- Potência : 6 watts 
 
- Voltagem : 220V ou bivolt 
- Gabinete de Observação com visor de proteção UV, aberturas laterais, suporte para lâmpadas UV e UV/Bactericida 
- Dimensões: pelo menos 23 X 27 X 31cm 
- Abertura: pelo menos 20 X 19 cm (Lateral) 
- Abertura: pelo menos 8cm X 27 cm (para acoplar a lâmpada) 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
- Garantia mínima 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. 
- Assistência técnica disponível em todo o território nacional e pela Fabricante. 
- Manual técnico original que descreva a operação e manutenção do equipamento em português. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Instalação, treinamento in loco 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
 
Prazo de entrega: máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
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Item 23: Chapa de Aquecimento elétrica 
 
Quantidade: 2 (dois) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 
 
Descrição: Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. 

Resistência emissora de raios infravermelhos em pirocerâmica esmaltada. 
Controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário. 
Alimentação: 220 volts monofásico ou bifásico automático. 
Potência mínima de 500 watts. 
Temperatura: de 50 a 450ºC. 
Dimensões mínima da plataforma 165 x 165 mm. 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
 
- Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Instalação, treinamento in loco 
 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 
 

 
Item 24: Leitora multicanal para Microplaca (Leitora ELISA)- para leitura de 
cianotoxinas pelo método elisa   
 
Quantidade: 1 (um) 
 
Valor Máximo por ITEM: R$ 12.987,00 (doze mil novecentos e oitenta e sete reais). 
 
Descrição: Equipamento: Leitora multicanal para Microplaca (Leitora ELISA) Aplicação: Para aplicação em teste de Elisa , 

LAL e ambiental (ensaio de cianotoxinas). 
Características Técnicas: Leitora automática de microplacas, com operação totalmente microprocessada por meio de 
interface bilateral, com software que permita relatórios de ponto final e monitoramento poço a poço, para aplicação em teste 
de Elisa, LAL e ambiental; com um canal de leitura e um de referência; com capacidade de leitura de microplacas padrões 
de 96 posições (fundo chato, em "v", ou fundo redondo), permitindo leitura de 96 cavidades e tiras de 8 ou 12 poços; com 
método de leitura de ponto final, cinética e varredura da área do poço; com capacidade de operação na faixa de 
comprimento de onda no mínimo de 340 a 800 nm, com fonte de luz empregando lâmpada de tungstênio-halógena com no 
mínimo  2000 horas médias de vida; Faixa de Absorbância: 0,000 a 4,000 O.D;  Exatidão: mínimo de 1%  e +/- 0,005 D até  
2,5 D;  Reprodutibilidade mínima de 0,5 % e +/- 0,005D até 2,5 D;  interface serial bidirecional para controle do 
equipamento através de computador e interface paralela padrão para impressão dos resultados; software que possibilite 
agitação programável com velocidade múltipla, incubação  até 50° C (regulável)  e interface para robótica; programa interno 
atualizável via computador e programa de controle externo para leitura de absorção ou densidade óptica incluso; sistema 
óptico com no mínimo 8 canais de leitura de Absorbância ou densidade óptica; com programa de controle externo para 
análises qualitativas e quantitativas com capacidade para realização de cálculos quantitativos (curvas de padronização), 
cinéticos e qualitativos e de regressão linear, parabólica, cúbica, aplicação de limites, validação, transformação e geração 
de relatórios; edição de métodos, armazenagem resultados e transferência de dados do computador para a memória da 
leitora e vice-versa, com operação em sistema operacional Windows; memória no mínimo para 120 métodos, 100 
resultados de placas e 120 curvas de calibração; verificação automática das partes óticas e verificação automática das 
partes mecânicas; com registro no Ministério da Saúde.  
Características elétricas: bivolt automático de 100 a 220 V 
Deve ser acompanhado de, no mínimo: filtros de 340, 405, 450, 490, 600, 620 e 630 nm inclusos; 01 disco de filtros com 6 
cavidades;  placa de calibração; Cabo RS 232; software para determinação de pirogênio " in vitro" pelo método quantitativo, 
para execução dos testes de LAL  colorimétrico e turbidimétrico, com aquisição e exibição de curvas para diversas 
dimensões de placas, para realização de cálculos cinéticos qualitativos, quantitativos e de aglutinação, com sistema 
operacional Windows®; 
 
Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: 
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- Deve ser fornecido treinamento para o pessoal do CISAM SUL para operação inicial do equipamento.  
-Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Manual de Instruções em português. 
- Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. 
- Instalação, treinamento in loco e método implementado. 
- Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. 
 
Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido. 

 

 



 

Prefeitura de Orleans 

Rua XV de Novembro, 282 
Centro – 88870-000 

Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 
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ANEXO II 
 

PROCESSO N° 36/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 
 

“Modelo de Proposta de Preços” 
 
À  
PREFEITURA DE ORLEANS 
 

 
Item 

 
Qtde 

 
 Unid. 

 

   
        Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Vlr.Unit. 

 
Vlr. Total 

       
       
 
Dados da Licitante 
 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: ( )  
Fac-simile: ( ) 
E-Mail:  
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Representante: 
Local e data:  
Assinatura/Carimbo 
Validade da Proposta: 
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ANEXO III 
 

PROCESSO N° 36/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 
 

“Modelo de Carta de Credenciamento” 
 
 
À 
PREFEITURA DE ORLEANS 
 
PROCESSO Nº 36/2017 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017. 
 
OBJETO: 
 
  
A ____________________________________________________(nome do licitante), por seu 
representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com sede na 
_____________________________________, na cidade de _________________________, credencia 
como seu representante o Sr. _______________________________________________(nome e 
qualificação), CPF N°__________________________ e CI N°____________________________ para em 
seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, nos 
termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
 
________________________________, em ____ de _____________________ 2017. 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA (COM FIRMA RECONHECIDA) 
REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO Nº 36/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 
 

“Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação” 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Empresa:________________________________________________________________________, inscrito 
no CGC/CNPJ nº ________________________________________ por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)_____________________________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ________________________ e do CPF nº _____________________________, 
DECLARA, para fins do disposto na letra “f” do item 3.1.1 do Edital de Pregão Presencial Nº 14/2017, que 
Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO V 
 

PROCESSO N° 36/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 
 

“Modelo de Declaração de que a licitante cumpre o disposto  

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal” 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________, 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, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 

Local e data, ................... 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO VI 
 

PROCESSO N° 36/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. Num contrato. 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA DE ORLEANS E A 
EMPRESA NomeContratado NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO TipoContrato. 
 
Contrato que entre si celebram a PREFEITURA DE ORLEANS, Estado de Santa Catarina sito à Rua XV de 
Novembro, 282, Centro, Orleans, inscrita no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, neste ato representada 
pelo Senhor JORGE LUIZ KOCH, PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa NomeContratado, com sede à EnderecoContratado inscrita 
no CNPJ sob o nº. CNPJContratadoCPFContratado neste ato representada por seu representante legal 
Senhor           NomeRespContratado, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em 
decorrência do Processo de Licitação Nº 36/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, homologado em 
00/00/0000, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação 
pertinente, ao Edital  antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1 - O objeto do presente contrato é Objeto contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, 

cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, PREGÃO 
PRESENCIAL, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que 
lhe forem atinentes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: TipoContrato 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição do serviço objeto deste 

Contrato, o preço proposto que é R$ ValorContrato ValorContratoExtenso. 
 
4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto 
contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

 
4.3 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico financeiro 

apresentado pela proponente na Tesouraria da Secretaria de Finanças da CONTRATANTE ou Ordem 
Bancária. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
5 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a aquisição do 

material/serviço não será reajustado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
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6.1 - O prazo de fornecimento do serviços  parcelado, e terá vigência de DataAssinatura á 
DataVencimento, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes 
e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 

 
6.2 - O início deve ser imediato a partir da assinatura deste instrumento. 
 
6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de 

forma diferente. 
 
6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

 
        7 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal 

vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação: 
 

Recursos oriundos do TC/PAC 329/2007. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE 

          
            8.1 - O material/serviço somente será considerado devidamente aceito após analisado e 

aprovado pelo Órgão competente da CONTRATANTE. 
 
8.2 - No caso de não aceitação do material/serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos materiais no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da notificação recebida.   

 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666.93 
 
9.1.2 - Por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica 

da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
        c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens. 

 
9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 
da Lei Nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 
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10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e 
garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do 
Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

 
10.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o 

valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento). 
 
10.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o 

contrato, se este atraso for repetido, a PREFEITURA DE ORLEANS poderá aplicar a multa em dobro da 
forma do item 10.1.1. 

 
10.1.3 - Advertência 
 
10.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA DE ORLEANS. 
 
10.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Sr. JORGE LUIZ KOCH 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição. 
 
10.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será 

contados em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do 
Objeto da presente Licitação. 

 
10.3 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta 

tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
 
11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 

independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 
enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias: 

 
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 
 
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 
 
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
d) razões de interesse do serviço público. 
 
11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 
enunciados: 

 
a) o atraso injustificado na execução do serviço; 
 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, da execução dos serviços da CONTRATADA, 

em decorrência de violação de disposições legais vigentes; 
 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 
 
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
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e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução dos serviços; 
 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 

individual; 
 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 

insolvência do contrato. 
 
11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão 

observadas as seguintes condições: 
 
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 

responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais 
pertinentes; 

 
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que 

aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a 
CONTRATANTE; 

 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade à prestação 

dos serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo 

critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das 
faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 
11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
 
11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando modificação do 

valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu 
artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

 
b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 

30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de materiais já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; 

 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para execução dos serviços, 

nos prazos contratuais. 
 
11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já 

prestados, de acordo com os termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 
 
12 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados 

neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa 
em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência  
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de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste 
Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos 
legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO 
 
13 - A CONTRATADA é responsável pelos seguros no transporte do material/serviço até o 

local de destino definido pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Orleans, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 

contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 
ORLEANS, DataExtensoAssinatura. 
 
 
 
 
JORGE LUIZ KOCH                                                NomeContratado 

                     PREFEITO MUNICIPAL                                                   Representante Legal 
 
 
 
Testemunhas: 
1                                                                                                      2 
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ANEXO VII – ITEM FACULTATIVO 

 
PROCESSO N° 36/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 

 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
C.N.P.J.                

ENDEREÇO 
 
 

TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSIÇAÕ DE RECURSO 
 
 
A empresa  ................................... CNPJ Nº .................................., através de seu 

representante legal infra assinado, vem por meio deste, renunciar ao direito de 

Interposição de Recurso, referente à fase de propostas e habilitação ou qualquer ato 

decorrente do certame do Edital Nº ............ Pregão Presencial Nº ........... acima 

identificado. 

 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO VIII 
 

PROCESSO N° 36/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 

 

 

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

 
 

TERMO DE INCINERAÇÃO/DESCARTE DE DOCUMENTOS (ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO) 

 
 
Aos  .......................dias do mês de  ....................... de dois e  ....................., às  

..................horas, procedemos a incineração/descarte de documentos pertencentes ao 

setor de licitação que se encontrava anexados juntamente com o Processo Licitatório Nº 

................. Pregão Presencial Nº   ......................cumprindo com as normas do edital. 

Segue abaixo os documentos incinerados: Ex: 

 

a) ( Documentos de Habilitação da Empresa XXXX) 

 
                        Firmo o presente, 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 
  
 

_____________________________ 
Fábio Salvador 

Pregoeiro 
 
 
Testemunha 1:                                                             Testemunha 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


