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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 017/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 013/2022. 

 

Recebimento das propostas 

até: 

20/07/2022 

Início da sessão de disputa de 

preços: 

20/07/2022 

Horário da Sessão 9hs 

Nº do Processo Eletrônico 017/2022 

Sistema eletrônico utilizado COMPRASNET 

Endereço eletrônico do 

sistema 
www.comprasnet.gov.br 

Órgão da UASG 94620 – Estado  de Pernambuco 

Numero da UASG 458688 – Autarquia Educac. do Vale São Francisco 

Julgamento MENOR PREÇO 

Modo de disputa ABERTO E FECHADO 

 

 

 

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA para participação de 

empresas enquadradas como 

MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

– MEI E/OU AS COOPERATIVAS - COOP, nos termos 

do art. 48, I, LC nº 123/2006, alterada pelas Leis 

nº 128/2008 e 147/2014. 

Contato (87) 3866-3250 / E-mail: licitacao@facape.br 

 

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, através de seu Pregoeiro, torna 

público que realizará a Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para REGISTRO DE 

PREÇOS na forma eletrônica, do tipo “MENOR PREÇO”, julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, 

modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, objetivando SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO 

DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DO OBJETO, indicado no item 2 deste 

instrumento, sendo realizada por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação 

(internet). A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto 

Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos Decretos Federais nº 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto 

Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelos Decretos Municipais n.º 048/2009 de 10 de 

julho de 2009 e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06, alterada 

pelas Leis Complementares nº 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos nº 8.538/2015, 

10.273/2020, Lei Municipal nº 2.242 de 29 de dezembro de 2009 e no disposto neste Edital e seus 

anexos. A sessão pública de processamento deste Pregão será conduzida pelo Pregoeiro e 

observará condições a seguir: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 

1.2. Para participar da licitação se faz necessário cadastramento prévio do licitante no sistema 

eletrônico de compras do Governo Federal (COMPRASNET). 
 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Autarquia Educacional do Vale do São 

Francisco, credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados 
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gerados ou transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pelo Governo Federal, 

disponível no sítio eletrônico: www.comprasnet.gov.br 
 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto do presente Pregão, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

EVENTUAL E FUTURA DE MODELOS ANATÔMICOS DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 

DO CURSO DE MEDICINA A SER IMPLANTADO NA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da 

Diretoria Executiva. 
 

2.2. A descrição detalhada do objeto do presente certame está discriminada no Anexo I (Termo 

de Referencia) deste Instrumento Convocatório e deverá ser minuciosamente observada pelas 

licitantes quando da elaboração de suas propostas de preços. 
 

2.3. EM CASO DE DISCORDÂNCIA/INCOMPLETUDE EXISTENTE ENTRE AS 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DESCRITAS NO COMPRASNET E AS CONSTANTES DESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS, PREVALECERÃO AS ÚLTIMAS. 

 

3. DOS ÓRGÃOS: GERENCIADOR, PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE. 

 

3.1 – O (s) órgão (s) gerenciador (es) será (ão): AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO – AEVSF/FACAPE. 

 

4. DO ACESSO AO EDITAL, LOCAL DE REALIZAÇÃO, DATA E HORÁRIOS: 

 

4.1 – O Edital está disponível gratuitamente nos sítios: www.facape.br e 

www.comprasnet.gov.br. 
 

4.2 - O certame será realizado por meio do Sistema do PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO 

FEDERAL, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
 

4.3 – DATA PARA INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20 DE JULHO DE 2022. 
 

4.4 – DATA / HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO DE ABERTURA DAS 

PROPOSTAS/DISPUTA DOS LANCES/DEMAIS ATOS: 20 DE JULHO DE 2022 ÀS 9Hs. 

 

4.5 - REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo Sistema será 

observado o horário de Brasília/DF. 
 

4.6 - Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 24h (vinte e 

quatro horas), a contar da respectiva data. 

 

5 - DO ENDEREÇO E HORÁRIOS DE EXPEDIENTE DO SETOR DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS:  

 

5.1 – AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (AEVSF/FACAPE) SETOR 

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Campus Universitário, s/nº – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 

56.328-903. E-mail: licitação@facape.br 
 

5.2 - Horário de expediente: das 8h às 12h. 
 

5.3 – As sessões terão intervalos para almoço, acontecendo geralmente entre às 12h30min e às 

13h30min. O retorno acontecendo entre às 14h30min e 15h30min. O término das sessões 

acontecerá até às 18h. Todos esses horários poderão ser alterados, a despender da 

conveniência/necessidade.  
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6 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

6.1 - A dotação para o objeto deste certame/ata de registro de preços correrá por conta de 

recursos próprios constante da seguinte dotação orçamentária:  

Programa de Trabalho: 12.364.3905.2.4303 e 12.364.3904.2.4301 – Criação e Instalação 

de cursos de saúde; 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.0 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

7 - DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

7.1 - Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao PORTAL 

DE COMPRAS PÚBLICAS: www.comprasnet.gov.br 
 

7.1.1 - As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no subitem 4.1. 

deste Edital. 
 

7.2 – Poderão participar deste Pregão licitantes que detenham ramo de atividade pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão e que atendam  a  todas  as  exigências,  inclusive quanto  à  

documentação  e  requisitos  mínimos  de  classificação  das  propostas, constantes deste Edital e 

seus Anexos; 
 

7.3 – Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas enquadradas como 

MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL – MEI E/OU AS COOPERATIVAS – COOP,  que se enquadrem nos termos do art. 

34, da Lei Federal nº 11.488/2007, tudo em conformidade com o art. 48 da Lei Complementar nº 

Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e 

Decretos 8.538/2015, 10.273/2020. 

 

7.4 – As participantes MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS COOPERATIVAS - COOP que se 

enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, e que não se encontram em 

qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada 

pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 

10.273/2020, deverão declarar no Sistema do COMPRASNET o exercício do direito de preferência 

previsto em Lei. 

 

7.5 - Não poderão concorrer neste Pregão Empresas ou entidades que não preencham os 

requisitos necessários para a qualificação como MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E/OU AS COOPERATIVAS - 

COOP definidos no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008 e 147/2014; 

 

7.6 - A participação implica a aceitação integral dos termos deste Edital. 

 

7.7 - É vedada a participação de pessoa física (quando for o caso de participação desta) e de 

pessoa jurídica nos seguintes casos: 

 

7.7.1 - Que tenham em comum os mesmos prepostos ou procurador. 

 

7.7.2 - Que estejam em estado de insolvência civil sob processo de falência, concordata, 

recuperação judicial ou extrajudicial (ressalvado o constante no subitem 13.5.1.1 do presente 

Edital), dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação. 

 

7.7.3 - Impedidas de licitar com a Administração. 

 

7.7.4 - Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a 

Administração. 
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7.7.5 - Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes desta condição. 

 

7.7.6 - Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu 

quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal 

Direta ou Indireta; (inciso III, art. 9º da Lei Federal nº 8666/93). 

 

7.7.7 - Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

 

7.7.8 - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

 

7.7.9 - Empresas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição. 

 

7.7.9.1 – Não será admitida a participação de empresas em consórcio. A vedação à participação 

de interessados que se apresentam constituídos sob a forma de consórcio não terá prejuízos à 

competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consorcio é admitida quando o 

objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que 

empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do edital, o que não se 

aplica no presente certame.  

 

7.7.9.2 - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 

escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, conforme se 

depreende do texto da lei 8.666/93, que em seu artigo 33º que atribui à Administração a 

prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, conclui-se que a vedação 

de constituição de empresas em consórcios, para o caso concreto, é o que melhor atende ao 

interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.  

 

7.7.9.3 - Essa decisão com relação a vedação à participação de consórcios visa exatamente 

afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de empresas que, individualmente, 

poderiam prestar os serviços, reduziria o número de empresa licitantes. 

 

7.7.9.4 - As licitantes interessadas em participar deste certame com registro no SICAF, obrigam-

se a declarar, sob as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação. 

 

7.7.9.5 - As licitantes deverão encaminhar  até  a  data  e  horário  estabelecidos  para abertura  

da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  do  Sistema  a  PROPOSTA  DE PREÇOS e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO INICIAL E ELETRÔNICA: 
 

8.1. No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico a proposta de preços expressos em moeda 

nacional, em algarismo hindu-arábico, até a data e hora marcadas para a sessão do Pregão, na 

qual deverão constar as seguintes informações: 
 

8.1.1 - A Proposta de Preços deverá explicitar nos campos “VALOR UNITÁRIO (R$)” E “VALOR 

TOTAL (R$)”, os preços referentes a cada item, incluídos todos os custos diretos e indiretos, em 

conformidade com as especificações deste Edital. 
 

8.1.2 - A descrição das características dos produtos que deverá atender ao disposto no Anexo I, 

deste edital.  
 

8.1.3 - As licitantes devem preencher suas Propostas de acordo com o modelo apresentado no 

ANEXO II deste edital, em consonância com as especificações no ANEXO I;  
 

8.1.4 - Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua 

emissão.  
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8.1.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 

8.1.6 - Para fins de contratação, solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita 

ou da documentação de habilitação, a juntada dos dados do responsável da empresa que assinará 

o futuro contrato. 

 

8.1.7 - Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo serão 

considerados desclassificados.  
 

8.1.8 - Quando da “alimentação” da proposta no Sistema, será vedada a identificação da 

licitante, por qualquer meio ou forma. 

 

8.2 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

8.2.1 – A DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇÃO (Anexo V), 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Anexo VI) e DECLARAÇÃO DE QUALIDADE 

E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL (Anexo VIII). 

 

8.2.1.1 - Caso a empresa licitante deixe de anexar as referidas declarações, o pregoeiro poderá 

solicitar que seja anexada. 
 

8.3 - O envio da PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL, acompanhada dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO/DECLARAÇÕES/OUTROS ocorrerá exclusivamente no SISTEMA, por meio de 

chave de acesso e senha.  
 

8.4 - A licitante deverá informar a condição de ME/EPP/MEI/COOP para fazer jus ao tratamento 

diferenciado da Lei Complementar n° 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 

147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, ou cooperativa de que trata o artigo 

34 da Lei nº 11.488, de 2007, no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade 

disponível no Sistema eletrônico do COMPRASNET. 
 

8.5 - As licitantes poderão retirar ou substituir as propostas por elas apresentadas até o término 

do prazo para recebimento. 
 

8.6 – A proposta inicial ANEXADA ao Sistema poderá constar os dados da empresa, uma vez que 

somente quando declarada encerrada a etapa de lances todos terão conhecimento. 
 

8.7 – A licitante DEVERÁ ofertar em sua proposta eletrônica (do Sistema) o valor correspondente 

ao CAMPO “UNIDADE” solicitada no edital. Se solicitar: a unidade, ofertar a unidade; caixa, 

ofertar em caixa; pacote, ofertar em pacote. E assim por diante, sob pena de desclassificação.  
 

8.8 - A empresa licitante DEVERÁ ofertar em sua proposta eletrônica (do Sistema) o 

QUANTITATIVO solicitado no Edital, sob pena de desclassificação.  

 

9 - DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: 

 

9.1 - Abertas as PROPOSTAS, o pregoeiro fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade 

das mesmas quanto aos aspectos materiais e formais.  
 

9.1.1 - Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada e registrada no Sistema. 
 

9.1.2 - Os preços deverão ser expressos em reais, com até 02 (duas) casas decimais em seus 

valores globais e unitários, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso. 
 

9.1.3 - O Sistema ordenará automaticamente as PROPOSTAS DE PREÇOS classificadas pelo 

pregoeiro e somente estas participarão da etapa de lances. 
 

9.1.4 - Na elaboração da Proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo 

discriminado no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Entretanto, na fase de lances, o lance final 

deverá atingir preço inferior ou igual ao limite máximo constante do Termo de Referência; Caso 
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não seja realizada a disputa de lances, a empresa licitante que cotou na proposta o menor preço 

deverá reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao limite máximo acima especificado. 
 

9.1.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da empresa licitante melhor 

classificada somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento da disputa. 

 

10 - DA ETAPA DE LANCES: 

 

10.1 – O pregoeiro dará início à etapa competitiva no horário previsto no preâmbulo, quando, 

então, as empresas licitantes poderão encaminhar lances. 
 

10.2 - Para efeito de lances será considerado o MENOR VALOR POR ITEM 
 

10.2.1 - Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial (não 

identificada). Em seguida as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

Sistema eletrônico, sendo a empresa licitante imediatamente informada do seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 
 

10.2.2 - As licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance 

registrado no Sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outra(s) 

empresa licitante. 
 

10.3 - Durante a sessão pública de disputa, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O Sistema não identificará o autor dos lances ao(à) Pregoeiro(a) 

nem aos demais participantes. 

 

10.4 - Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em 

que as empresa licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

10.5 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo Sistema quando houver lance ofertado nos últimos 10 (dez) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

 

10.6 - Encerrado o prazo previsto no subitem 10.5, o Sistema abrirá oportunidade para que a 

empresa licitante da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

10.7 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste Edital, poderão as 

empresas licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), 

oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

10.8 - Após o término dos prazos estabelecidos, o Sistema ordenará os lances segundo a ordem 

crescente de valores. 

 

10.9 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício da 

etapa fechada, para que as demais empresas licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

10.10 - Poderá o pregoeiro, auxiliado (a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhuma empresa licitante classificada na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 
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10.11 - No caso de desconexão entre o pregoeiro e o Sistema no decorrer da etapa competitiva, o 

Sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando 

possível, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

10.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, 

através de mensagem no Sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessão, no intervalo 

mínimo de 24h para o reinício da sessão.  

 

10.13 - Após o encerramento dos lances, o Sistema detectará a existência de situação de empate 

ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, a 

microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do art. 

34, da Lei Federal nº 11.488/2007 e que ofertou lance de até 5% (cinco por cento) superior ao 

menor preço da arrematante que não se enquadre nessa situação de empate, será convocada 

pelo(a) Pregoeiro (a), na sala de disputa, para, no prazo de até05 (cinco) minutos, utilizando-se do 

direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, sob pena de 

preclusão. 

 

10.14 - O disposto no subitem 10.13 não se aplica quando a melhor oferta válida tiver sido 

apresentada por ME/EPP/MEI/CCOP. 

 

10.15 - Não havendo manifestação da empresa licitante, o Sistema verificará a existência de outra 

proponente em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo 

outra situação de empate, o Sistema emitirá mensagem, cabendo ao Pregoeiro dar por encerrada a 

disputa do ITEM. 

 

10.16 - O Sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa. 

 

11 - DA EMPRESA LICITANTE ARREMATANTE: 

 

11.1 – O pregoeiro poderá negociar EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA, em campo próprio, a 

fim de obter melhor preço. 
 

11.2 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo Sistema eletrônico, contraproposta a empresa licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

 

11.3 - A partir da sua convocação, o (a) arrematante deverá: 

11.3.1 – Encaminhar via sistema, no prazo de 02h (duas horas), contadas a partir da sua 

convocação, a proposta de preços (REALINHADA) com os respectivos valores readequados ao 

último lance ofertado. 
 

11.3.2 – Caso a empresa a encaminhe via e-mail, o pregoeiro dará publicidade da referida 

proposta. 
 

11.4 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação da 

empresa licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

11.5 - A licitante não poderá cotar proposta com quantitativo do(s) ITEM(NS) inferior ao 

determinado no Edital, cabendo ao pregoeiro recusar a proposta ofertada. 
 

11.6 - A licitante declarará (ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS) que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo pregoeiro 

ou pelo Setor de Licitações da AEVSF/FACAPE, como: laudos técnicos de análises do produto, 

catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir 

dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento. 
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11.7 - O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo 

aceitas as que contemplem apenas parte da execução do objeto. 
 

11.8 - A licitante deverá evitar que os valores globais extrapolem o número de 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto 

realizando arredondamentos a menor no valor cotado. 
 

11.9 - Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos, encargos 

sociais e todos os demais ônus atinentes à entrega do produto/execução do objeto. 

 

11.10 - Na elaboração da proposta final, o preço cotado não poderá ultrapassar o limite 

máximo discriminado no Termo de Referência, presentes nos autos do processo em epígrafe, 

inclusive em referência aos itens que compõem o objeto deste certame. 
 

11.10.1 - Os valores unitários na composição do item não poderão ser superiores aos 

valores unitários estipulados no edital. 

 

11.11 - No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação 

através de empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao 

regime das cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e 

sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico. 

 

11.12 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência. 

 

12 - DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 - A empresa licitante na condição de cadastrada no Sistema COMPRASNET, obriga-se a 

declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo a habilitação, na forma do 

§ 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

12.2 - Como condição prévia ao exame da documentação de HABILITAÇÃO da empresa licitante 

detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta aos seguintes 

cadastros: 

 

12.2.1 – DA CONSULTA NO SICAF; 

 

12.2.2 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br); 

 

12.3 - Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições de 

participação, o pregoeiro DECLARARÁ a empresa licitante INABILITADA. 

 

12.4 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados de maneira individual e 

avulsa, no sistema, para comprovar a regularidade e habilitação, nos termos das exigências dos 

artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

 

13 - OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE 

FORMA: 

 

13.1 - Obrigatoriamente, da mesma sede e igualdade de C.N.P.J., ou seja, se da matriz, todos da 

matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 

tanto para matriz como para todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que apresentou 

a documentação. 
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13.1.1 - O documento obtido através de sítios oficiais, que esteja condicionado à aceitação via 

Internet, terá sua autenticidade verificada pelo pregoeiro. 

 

13.1.2 - Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente será 

considerado se acompanhado da versão em Português, firmada por tradutor juramentado. 

 

13.1.3 - O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade. Na hipótese de no 

documento não constar expressamente o prazo de validade, este deverá ser acompanhado de 

declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência de 

tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de até 90 

(noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão, quando se tratar de documentos 

referentes à habilitação fiscal e econômico-financeira. 

 

13.1.4 - É dever da licitante atualizar previamente os documentos constantes no SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

13.2 - A empresa licitante deverá apresentar no Sistema COMPRASNET todos os documentos 

relacionados nos itens de habilitação a seguir: 

 

13.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

13.3.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da empresa licitante ser a sucursal, filial 

ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 

tem sede a matriz. 

 

13.3.1.1 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

 

13.3.1.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. 

 

13.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor 

devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se 

tratando de sociedades empresárias; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da empresa licitante ser a 

sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da 

Junta onde tem sede a matriz. 

 

13.3.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 

cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; devendo, no caso da empresa licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o 

registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no 

Cartório onde tem sede a matriz. 

 

13.3.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

13.3.5 - REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de 

cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos: 
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a. Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei 5.764/71; 

b. Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria e 

conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71; 

c. Ata de fundação da cooperativa; 

d. Ata de assembleia que aprovou o estatuto social; 

e. Regimento Interno com a Ata da assembleia que o aprovou; 

f. Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os aprovou; 

g. Editais das 03 (três) últimas assembleias gerais extraordinárias. 

 

13.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

13.4.1 - A empresa licitante deverá apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade 

técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome do licitante, 

comprovando que a empresa executou serviços compatíveis em características, prazos e 

quantidades, com o objeto da presente licitação, sendo que as quantidades deverão ser no mínimo 

3% (três por cento) da quantidade ora citada no total do(s) item(s). 

 

13.4.1.2 - Os atestados, certidões ou declarações, contendo a identificação do signatário, deverão 

ser apresentados em papel timbrado da pessoa jurídica e devem indicar as características, 

quantidades e o total do serviço; 

 

13.4.1.3 - No (s) referido (s) atestado deverá, obrigatoriamente, constar a razão 

social/CNPJ/endereço/contato/nome e cargo de quem o emitiu; 

 

13.4.1.4 - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial ou 

pelo próprio concorrente; 

 

13.4.1.5 - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios ou 

diretores do concorrente; 

 

13.4.1.6 - Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 

8.666/93; 

 

13.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

13.5.1 – Comprovação de Capital Social, através de contrato social registrado na Junta Comercial, 

ou patrimônio líquido, igual ou superior a 5% (cinco por cento), do valor global da proposta que a 

licitante apresentará. 
 

13.5.2 - Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da lei, 

registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta; 
 

13.5.2.1 - A empresa licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do 

último exercício social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os 

seguintes índices: 

 

a) Liquidez Corrente LC     = AC 

PC 

 b) Liquidez Geral LG     = AC + RLP 

PC + ELP 

 c) Solvência Geral SG     = AT 

PC+ELP 

AC - Ativo Circulante   PC - Passivo Circulante 

RLP - Realizável a Longo Prazo  ELP - Exigível a Longo Prazo 
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PL - Patrimônio Líquido   AT - Ativo Total 

ET - Exigível Total 

 

13.5.2.2 - A licitante deverá apresentar resultado IGUAL OU MAIOR A 1,00 (UM), em qualquer um 

dos índices acima referidos. A licitante que não apresentar o memorial de cálculo dos índices, a 

comissão se reserva o direito de calcular. 

 

13.5.2.3 - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, 

conforme o caso. 

 

13.5.2.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. 

 

13.5.2.5 - O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, será 

aceito devidamente autenticado, mediante recibo de entrega emitido pelo sped, conforme autoriza 

o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto nº 1.800/1996, alterado pelo Decreto nº 8.683/2016.   

 

13.5.3 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida 

dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos 

envelopes de habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de 

validade constante no documento. 

 

13.5.3.1 - Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 

comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo 

competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão 

econômica e financeira para o certame.  

 

13.6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

13.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(C.N.P.J.) com situação ativa. 

 

13.6.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal ou Estadual, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual. 

 

13.6.3 - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da 

empresa licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria 

da Fazenda Estadual. 

 

13.6.4 - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da 

empresa licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal.  

 

13.6.5 - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL através de CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 

UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais 

previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991. 

 

13.6.6 - Prova de regularidade relativa ao FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

(FGTS), mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, 

expedido pela Caixa Econômica Federal. 

 

13.6.6.1 - No caso de COOPERATIVA, a mesma está dispensada da apresentação dos 
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documentos relativos ao FGTS dos cooperados. Para efeito desta dispensa, deverá apresentar o 

seguinte: 

 

13.6.6.2 - DECLARAÇÃO constando que, caso vencedor da licitação, o objeto será prestado, 

produzido ou comercializado por ela própria através de seus cooperados. 

 

12.6.6.3 - ATA DA SESSÃO em que os cooperados autorizaram a cooperativa a participar da 

licitação e executar o contrato caso seja vencedora. 

 

13.6.6.4 - RELAÇÃO DOS COOPERADOS que prestarão, produzirão ou comercializarão o objeto 

da licitação discriminado, comprovando através de documento a data de ingresso de cada um deles 

na cooperativa. 

 

13.6.6.5 - Caso a COOPERATIVA tenha empregados em seus quadros, esta deverá juntar os 

documentos comprobatórios de recolhimento do FGTS relativo a eles. 

 

13.6.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

13.7 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será 

comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que 

declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto 

naquele preceito constitucional. (ANEXO III) 

 

14 - OUTRAS DISPOSIÇÕES QUANTO À HABILITAÇÃO 

 

14.1 - As empresas licitantes que se enquadrarem na categoria de ME/EPP/MEI/COOP deverão 

apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 

43 da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 

155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020. 

 

14.1.1 – Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista da ME/EPP/MEI/COOP, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei 

Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e 

Decretos 8.538/2015, 10.273/2020. 

 

14.1.2 - A não comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, até o final do prazo 

estabelecido, implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo 

facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação. 

 

14.2 - Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas no 

edital tem poderes para tal.  

 

14.3 - Será inabilitada a empresa licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos de 

habilitação acima exigidos ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste instrumento 

convocatório. 

 

14.4 – A EMPRESA LICITANTE, PREFERENCIALMENTE, AO ANEXAR SEUS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA, DEVERÁ FAZÊ-LA DE FORMA ORDENADA E IDENTIFICADA 

(NOMEAR CADA PASTA, CADA DOCUMENTO, INDIVIDUALMENTE), SEGUINDO A ORDEM 

mailto:licitacao@facape.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 

Setor de Licitações e Contratos - SELI 
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 

Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 
 

 
 

 13 

DO EDITAL (13.3, 13.4, 13.5 e 13.6), FACILITANDO CONSIDERAVELMENTE A SUA 

ANÁLISE POR PARTE DO PREGOEIRO.  

 

15 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

15.1 - Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO, 

observado o estabelecido nas condições definidas neste Edital e o disposto no Termo de Referência 

que norteia a contratação, tomando-se como parâmetro, para tanto, o menor preço coletado, ou, 

na sequência, a média de preços, sempre buscando alcançar a maior vantajosidade. 

 

15.1.1 - A disputa será realizada por ITEM, sendo os preços registrados em Ata julgados pelo 

VALOR UNITÁRIO DOS ITENS. 

 

15.1.2 - A proposta final global não poderá conter item (ns) com valor superior ao 

estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor 

total, devendo a empresa licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores de referência 

constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I. 

 

15.1.3 - Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço inferior ou igual ao limite máximo 

constante daquele Termo de Referência; Caso não seja realizada a disputa de lances, a empresa 

licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao 

limite máximo do referido Anexo I - Termo de Referência deste Edital. 

 

15.2 - Se a proposta de menor preço não for aceitável, se a empresa licitante desatender às 

exigências habilitatórias, ou, ainda, se a amostra apresentada for reprovada, o pregoeiro 

examinará a proposta subsequente, verificando sua compatibilidade, habilitação e amostra da 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

que atenda a este Edital. 

 

15.3 - A empresa licitante remanescente que esteja enquadrada no percentual estabelecido no art. 

44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, será 

convocada na ordem de classificação, no “chat de mensagem”, para ofertar novo lance inferior ao 

melhor lance registrado, para, no prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferência, 

observado o item 10.13. 

 

15.4 - O pregoeiro ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências, 

em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento, 

destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo. 

 

16 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

16.1 – Será declarada DESCLASSIFICADA a proposta de preço em condições ilegais, omissas, ou 

conflitos com as exigências deste Edital. 

 

16.2 - Será declarada desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

 

16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta de preço que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio empresa licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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16.2.2 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei Federal n° 8.666, de 1993. 

 

16.3 – Será declarada desclassificada a PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA (alimentada no 

sistema) que houver indícios de identificação da empresa licitante. 

 

16.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no Sistema. 

 

17 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

17.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Edital deverão ser enviados ao (à) Pregoeiro 

(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, 

exclusivamente por meio eletrônico, na plataforma, no endereço de e-mail licitacao@facape.br, 

informando o número deste pregão no Sistema do governo Federal (COMPRASNET) e o órgão 

interessado. Além de C.N.P.J., Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, 

se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, e disponibilizando as informações para contato 

(endereço completo, telefone e e-mail). 

 

17.2 - Os esclarecimentos serão prestados pelo pregoeiro, com auxílio da área interessada, por 

intermédio da autoridade competente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, por meio de e-mail 

àqueles que enviaram solicitações. 

 

17.3 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital do pregão, por meio eletrônico, na 

forma prevista no Edital, até 03 (três) dias úteis à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

17.4 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por 

representante não legitimado legalmente, exceto se se tratar de matéria de ordem pública. 

 

17.5 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pela área interessada, e, quando for o caso, enviará a 

petição de impugnação para que a autoridade competente decida sobre a mesma no prazo de 02 

(dois) dias úteis. 

 

17.6 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados e 

será designada nova data para a realização do certame, exceto se a alteração não afetar a 

formulação das Propostas de Preços. 

 

17.7 - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros 

setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

 

17.8 - As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos aderem a este Edital tal como 

se dele fizessem parte, vinculando a Administração e as empresa licitantes. 

 

17.9 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas de Preços. 

 

18 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

18.1 – Declarada a empresa vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido 

prazo, para que qualquer empresa licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, 

isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 
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18.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Licitação verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

18.2.1 - Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

 

18.3 - A falta de manifestação motivada da empresa licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

 

18.4 - Uma vez admitido o recurso, a empresa recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 

(três) dias para apresentaras razões, pelo SISTEMA ELETRÔNICO, ficando as demais empresas 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar em contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

18.5 - O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles atos 

que não sejam passíveis de aproveitamento. 

 

18.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constate neste Edital. 

 

19 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO 

 

19.1 - A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso 

contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 

 

19.2 - A homologação dar-se-á pela autoridade competente. 

 

19.2.1 – O (A) titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o 

presente processo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado e mediante fundamentação escrita. 

 

19.3 - O Sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

20 - DA FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

20.1 - Homologado o resultado da licitação, o Setor de Licitações da AEVSF/FACAPE, 

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores/prestadores a serem 

registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 

convocação, proceder à assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP, a qual, após 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento/prestação de 

serviços, nas condições estabelecidas. 

 

20.1.1 - O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 

seu transcurso, for solicitado pela empresa licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pelo órgão gerenciador. 

 

20.2 - Antes da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP, do Contrato e/ou da 

emissão da Nota de Empenho, o Órgão Gerenciador, bem como os órgãos Participantes, realizarão 

consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação. 

 

20.3 - No caso de a empresa licitante vencedora, após convocada, não comparecer ou se recusar a 

assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e 
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seus Anexos, poderá ser convocada outra empresa licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados 

os requisitos de habilitação, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP/CONTRATO. 

 

20.4 - O Órgão Gerenciador encaminhará cópia da Ata aos Órgãos Participantes, se houver. 

 

20.5 - Quando a vencedora não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste Edital, ou 

recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, poderá ser convidada outra empresa licitante pelo 

pregoeiro, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os 

requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços. 

 

20.6 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS elaborada conforme o ANEXO IV será assinada pelo 

(a) titular da AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF/FACAPE, órgão 

gerenciador do Registro de Preços ou, por delegação, por seu substituto legal, pelo (a) Titular do 

órgão promotor (a) do certame e pelo representante do fornecedor/prestador legalmente 

credenciado e identificado. 

 

20.7 - As condições de execução constam do Edital, da Ata de Registro de Preços, e todos os 

anexos do edital, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido 

de contratação. 

 

21 – DO CADASTRO RESERVA 

 

21.1 – Quaisquer empresas licitantes presentes no certame poderão manifestar a intenção de 

registrar preços iguais aos preços da empresa declarada vencedora, sendo também convocados 

para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, compondo cadastro reserva, nos termos do inciso 

II, c/c § 4º do art. 11 do Decreto Federal n.º 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 

8.250/2014 e 9.488/2018, e classificados de acordo com a ordem da última proposta apresentada 

na fase competitiva. 

 

21.2 - Após o encerramento da etapa competitiva, as empresas licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta da empresa licitante mais bem classificado.  

 

21.3 - A redução de preços aludida no item anterior tem por objetivo tão somente a formação de 

Cadastro de Reserva para composição da Ata de Registro de Preços.  

 

21.4 - A empresa licitante que desejar compor o Cadastro de Reserva deverá manifestar seu 

interesse para cada item por intermédio de preenchimento da Declaração constante no ANEXO 

VIII deste Edital.  

 

21.5 - A declaração referida no item anterior deverá ser devidamente assinada ao final da sessão 

do certame e acostada aos autos do procedimento licitatório  

 

21.6 - Somente podem fazer parte do cadastro reserva os fornecedores/prestadores que 

participaram da etapa de lances da Sessão Pública desta Licitação. 

 

21.7 - Os signatários da Ata de Registro de Preços componentes do cadastro de reserva poderão 

ser convocados para assinatura de Ata/contrato no impedimento da empresa DETENTORA da ata, 

observada a ordem de classificação na presente licitação.  

 

21.8 - A intenção de registrar os preços constará da ata da sessão pública, passando a ser 

compromisso da empresa licitante, que fica sujeito às penalidades cabíveis no caso de 

descumprimento.  
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22 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- ARP: 

 

22.1 - Os preços registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP serão aqueles ofertados 

nas propostas de preços da (s) empresa (s) licitante (s) vencedora (s), bem como será incluído na 

respectiva ata o registro das empresas licitantes que aceitarem cotar o produto/serviço com preços 

iguais ao da empresa licitante vencedora, na sequência da classificação do certame, conforme 

permissivo legal do artigo 11, inciso II do Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013 ou a 

informação expressa de que não houve empresa licitante que aceitasse cotar o produto com preços 

iguais à da empresa licitante vencedora. 

 

22.1.1 - Na hipótese de ausência de empresa licitante que aceite cotar as condições previstas 

nesta cláusula, O pregoeiro fará constar tal informação na Ata e/ou Relatório da Sessão Pública do 

Pregão. 

 

22.2 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP uma vez lavrada e assinada, não obriga a 

Administração afirmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 

procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo 

assegurada ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

 

22.3 - O órgão participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), quando necessitar, efetuará 

aquisições junto ao fornecedor/prestador detentor de preços registrados na ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, de acordo com os quantitativos e especificações previstos, durante a vigência do 

documento supracitado. 

 

22.4 - O fornecedor/prestador detentor de preços registrados ficará obrigado a prestar o serviço 

ora licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), nos prazos e locais a serem 

definidos no instrumento contratual. 

 

22.5 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, na condição de órgão 

interessado, mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do Registro de Preços e concordância do 

fornecedor/prestador. 

 

22.6 - Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, o 

qual indicará o fornecedor/prestador e o preço a ser praticado, obedecida a ordem de classificação. 

 

22.6.1 - As contratações decorrentes da utilização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de que 

trata este subitem, ou seja, das adesões, não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada 

a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens constantes no instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes na forma 

em que estabelece o Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 

22.6.2 - O quantitativo decorrente das adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇO não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

 

22.7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão interessado deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

22.8 - O detentor de preços registrados terá o seu registro cancelado quando: 

 

22.8.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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22.8.2 - Recusar-se a fornecer/executar o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de 

Registro de Preços); 

 

22.8.3 - Não aceitar reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de 

mercado; 

 

22.8.4 - For declarado inidôneo ou impedido para licitar e contratar com a Administração Pública; 

 

22.8.5 - Ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou 

apedido do fornecedor/prestador. 

 

22.9 - O Setor de Licitações da AEVSF/FACAPE providenciará a publicação do extrato da ATA DO 

REGISTRO DE PREÇOS no Diário Oficial do Município e através de meio eletrônico. 

 

22.10 - As demais condições a serem estabelecidas e pactuadas na ata se encontram 

estabelecidas no ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

22.11 - As quantidades previstas para os itens/serviços com preços registrados poderão ser 

remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes do procedimento licitatório para 

registro de preços, cabendo ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, mediante 

procedimento administrativo, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão 

participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos 

informados. 

 

22.12 - O remanejamento somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante, 

devendo serem observados os limites previstos nos §§ 3º e 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 

23de janeiro de 2013 e alterações posteriores. 

 

22.13 - As quantidades previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital são 

estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a 

Administração através da entidade participante, o direito de adquirir o quantitativo que julgar 

necessário ou mesmo abster-se de adquirir/executar o item ou serviço especificado. 

 

22.14 - A Ata vigorará por 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. 

 

23 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

23.1 - A contratação com o fornecedor/prestador registrado, de acordo com a necessidade do 

órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da 

Lei nº 8.666, de 1993 e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15 do Decreto nº 7.892 de 

2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/201 e 9.488/2018. 

 

23.2 - As condições de execução constam do Edital, da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e todos 

os anexos do edital, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo 

pedido de contratação. 

 

23.3 – A empresa beneficiária da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será convocada para retirar a 

Nota de Empenho ou documento equivalente no prazo de 06 (seis) dias corridos, a contar do envio 

da convocação. 

 

23.4 - O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior pela empresa beneficiária da ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS implicará na aplicação das sanções previstas neste edital. 
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24 - DA ENTREGA/EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO 

 

24.1 - Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

24.2 - Quanto à execução/entrega: 

 

24.2.1 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega/execução, e aceitos pela 

Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

 

24.2.2 - Os pedidos de prorrogação de prazo de execução/entrega só serão examinados quando 

formulados até o prazo limite do item acima. 

 

24.2.3 - Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, 

seguros, frete, impostos, instalação e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços/aquisição e entrega dos materiais cotados. 

 

24.2.4 - Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento 

Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 

digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a 

especificação qualitativa e quantitativa do(s)item (ns)/serviço(os) recebido (os)/executado (os) e o 

local do recebimento; 

 

24.2.5 - O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura 

inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual. 

 

24.2.6 - A entrega/execução do objeto desta licitação será realizada conforme indicado no Termo 

de Referência – Anexo I deste Edital, inclusive o prazo. 

 

24.2.6.1 - O objeto deste certame deverá ser executado no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos a depender do item solicitado, em consonância com a autorização de execução (Ordem de 

Fornecimento - O.F.), que deverá ser feita por escrito ou e-mail pelos responsáveis designados 

pela AEVSF/FACAPE, a partir da Ordem de Fornecimento. 
 

24.2.6.2 - Os produtos deverão ser entregues conforme especificações técnicas constante do 

Termo de Referência na Sede da AEVSF/FACAPE, no Setor de Almoxarifado, situada na BR 203 KM 

02 – Campus Universitário, s/nº - Vila Eduardo – Petrolina/PE, das 8h às 12h e das 14 às 17h, 

Fone (87) 3866-3212/3200.   

 

24.2.6.3 - A Nota Fiscal será emitida em nome da AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO – AEVSF, estabelecida na BR 203, km 02, Campus Universitário, s/nº, Vila 

Eduardo, Petrolina/PE. CEP.: 56328-903. 

 

24.2.7 - O objeto deste certame deverá ser executado sem qualquer custo adicional, obedecidas 

as etapas descritas neste Termo de Referência. 

 

24.2.8 - É de responsabilidade do Fiscal do Contrato a conferência e o recebimento do material 

solicitado.  

 

24.2.9 - A CONTRATANTE poderá não aceitar a execução dos serviços em desacordo com as 

especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato. 

 

24.2.10 - A CONTRATADA se obriga a substituir imediatamente, a partir da notificação, os itens 

em desacordo com as especificações insertas nesse termo de referência, edital e do contrato. Caso 

mailto:licitacao@facape.br


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 

Setor de Licitações e Contratos - SELI 
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 

Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 
 

 
 

 20 

a substituição não ocorra de imediato, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega se 

sujeitando à aplicação das sanções previstas neste termo; 

 

24.2.11 - A entrega dos produtos deverá ser feita de acordo com as especificações, quantidades e 

prazos estabelecidos neste termo de referência. 

 

24.2.12 – O prazo de garantia do produto, se houver, seguirá as normas de especificação, 

constante nas especificações e garantias, do Termo de Referência. 

 

24.2.13 – Os produtos, objeto deste termo, deverão fazer-se acompanhar da nota fiscal/fatura 

discriminativa para efetivação de sua entrega. A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia de 

qualidade na aquisição de todos os produtos entregues e substituir, imediatamente após a 

notificação, aquele que apresentar qualquer problema sem implicar aumento no preço ofertado, 

sob pena de aplicação de sanções de acordo com contrato. 

 

24.2.14 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no 

Edital será exclusiva do servidor autorizado, encarregado de acompanhar a execução do processo 

de execução/entrega e recebimento do objeto contratado, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

24.2.15 - O objeto deverá ser entregue/executado rigorosamente de acordo com as especificações 

estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, bem como na proposta 

vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, 

sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente. 

 

24.2.16 - Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito 

cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre os 

serviços dos itens deste certame. 

 

24.2.17 – Os preços dos produtos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos ou 

quaisquer outras despesas, que ocorrerão por conta do fornecedor.  

 

24.3 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 

 

24.3.1 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela contratante. 

 

24.3.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação 

da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas 

foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo 

haver rejeição no caso de desconformidade. 

 

24.3.2.1 - Caso a reparação do objeto não ocorra no prazo determinado, estará a 

CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 

previstas neste edital e seus anexos. 

 

24.3.5 - Deverá constar no Termo do Recebimento Provisório como do Termo de Recebimento 

Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 

digitação, indicando inclusive o número da matrícula/portaria, no caso de servidor, a data do 

recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido (s) e o local do 

recebimento. 

 

24.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa 

licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.  

 

mailto:licitacao@facape.br


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 

Setor de Licitações e Contratos - SELI 
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 

Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 
 

 
 

 21 

24.5 - O aceite dos produtos, objeto desse Termo de Referência, pela CONTRATANTE não exclui a 

responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade 

dos serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus 

Anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas em 

legislação pertinente. 

 

24.6 - A Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a 

substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação 

que não possa ser imputada à Administração. 

 

25 – DA FORMA E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 

25.1 – O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 

despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela AEVSF/FACAPE após a efetiva 

execução dos serviços, obedecido o cronograma referenciado neste termo, mediante apresentação 

da nota fiscal atestada pelo gestor e fiscal da Ata, nos valores correspondentes aos quantitativos 

comprovadamente executados. 

 

25.2 - Os recibos comprovantes da execução deverão ser encaminhados para o Setor de 

Financeiro e Contábil da AEVSF/FACAPE, para emissão de empenho acompanhada da 

documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 

 

25.3 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento; 

 

25.4 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu campo de informações 

adicionais, o número da nota de empenho, mês de competência, número do contrato ou ata de 

registro de preço e o número da ordem de serviço. 

 

25.5 - O setor responsável encaminhará ao Setor Financeiro da Autarquia Educacional do Vale do 

São Francisco – AEVSF/FACAPE solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação 

necessária à sua liquidação. 

 

25.6 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor 

da fatura, pelo não cumprimento do serviço, desde que comprovada a responsabilidade da 

CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 

 

25.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, ou em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

 

25.8 - A CONTRATADA deverá apresentar à Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – 

AEVSF/FACAPE, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos 

atualizados: 

 

25.8.1 - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da empresa 

licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda 

Estadual. 

 

25.8.2 - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da empresa 

licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da 

Fazenda Municipal sede da empresa licitante.  

 

25.8.3  - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL através de CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela 
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Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991. 

 

25.8.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido pela 

Caixa Econômica Federal. 

 

25.8.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

25.9 - O pagamento somente será feito em conta corrente no nome da Licitante Contratada. 

 

25.10 – O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos 

realizados pelo Município de Petrolina, relativos ao objeto deste edital serão creditados, 

automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, conforme 

disposto no art. 4°, I da Lei Municipal 2.242 de 29/12/2009. (ESTA LEI SÓ SE APLICA QUANDO A 

DOTAÇÃO FOR DE FONTE PRÓPRIA). 

 

25.11 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 

inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 

 

25.12 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = TX  

I = (6 / 100):365  

I = 0,00016438  

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

26 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

26.1 - Conforme Art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 

se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

 

26.2 - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 

assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no 

art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades 

sem o prejuízo de outras: 

 

a) advertência; 
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b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa 

injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais 

penalidades; 

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da 

parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor 

da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais 

penalidades; 

e) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de 

Empenho, pela recusa injustificada na execução do objeto nela relacionado, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 

Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 

da Lei 8.666/93. 

 

26.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – 

AEVSF/FACAPE. 

 

26.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo 

ou em parte, quando o atraso na execução do fornecimento for devidamente justificado e 

comprovados pela empresa licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

26.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da AEVSF/FACAPE, através 

de Guia de Recolhimento fornecida pelo Setor financeiro e Contábil da AEVSF/FACAPE, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração reter o valor 

correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, 

segundo a Lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 

 

26.6 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 

aplicam às demais empresa licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação 

das propostas, que não aceitarem executar os serviços. 

 

26.7 - Para as penalidades previstas neste Edital será garantido o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

 

26.8 – As multas a que se referem aos itens anteriores serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela AEVSF/FACAPE, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável 

ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

27 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

27.1 - A fiscalização da ATA/CONTRATO será exercida por representante do CONTRATANTE, neste 

ato denominado FISCAL e GESTOR, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da execução do contrato, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da 

Lei 8.666/93, com suas alterações). 

 

27.2 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 

da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
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28 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

28.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

28.2 - Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 

competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer 

reclamações ou direitos à indenização ou reembolso. 

 

28.3 - O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e/ou pelo pregoeiro junto ao 

Sistema, ou o não atendimento às solicitações/determinações, ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou 

INABILITAÇÃO. 

 

28.4 - Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida à empresa licitante, ainda 

que se trate de originais. 

 

28.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-

se-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste Edital se iniciam e se vencem somente 

em dias úteis. 

 

28.6 - As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

28.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento da 

empresa licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta. 

 

28.8 - Caberá à empresa licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

 

28.9 - O pregoeiro poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos para o objeto da 

licitação, a Administração e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas. 

 

28.10 - Todas e quaisquer comunicações com o pregoeiro dar-se-ão exclusivamente por meio do 

Sistema, no endereço constante no item 3, subitem 3.2., ou via e-mail: licitacao@facape.br, ou 

no próprio chat da plataforma do Sistema COMPRASNET em que estará acontecendo o certame. 

 

28.11 - É vedado ao Pregoeiro, sob qualquer hipótese ou pretexto, prestar quaisquer informações 

sobre pregão já publicado e/ou em andamento, usando telefonia fixa ou móvel, como forma de 

garantir a lisura do certame. 

 

28.12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos e limites da legislação 

pertinente. 

 

28.13 - Havendo divergência entre o SISTEMA COMPRASNET e o disposto no Edital e no Termo 

Referência, prevalecerão os termos destes últimos. 

 

28.14 - A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

28.15 - Incumbirá à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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28.16 - No julgamento das PROPOSTAS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

28.17 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

 

28.18 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

29 - DOS ANEXOS 

 

29.1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR 

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO VI – MODELO DA DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ANEXO VIII - MODELO DE SOLICITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – 

AMBIENTAL. 

 

 

  

Petrolina-PE, 29 de junho de 2022. 

 

 

 

MARCOS DOS SANTOS SANTANA 

(Pregoeiro da AEVSF/FACAPE) 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. OBJETO 

1.1 - O presente Termo de Referência tem como objetivo apresentar as informações necessárias 

para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MODELOS 

ANATÔMICOS DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE MEDICINA A SER 

IMPLANTADO NA AEVSF/FACAPE, sob demanda, durante o  ano de 2022. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - A FACAPE está autorizada pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/ PE, 

por meio do Parecer de Nº 0041-2021, aprovado no dia 23/06/2021, a ofertar em sua sede um 

curso de bacharelado em Medicina, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso-PPC do 

curso de Medicina apresentado ao CEE/ PE, em anexo ao ofício GAB PRES AEVSF Nº 125, de 

17/12/2018, e as suas respectivas modificações indicadas pelo CEE-PE. A oferta de um curso de 

bacharelado em Medicina, assim como outros da área da saúde, demanda, mais do que nunca, da 

existência de ambientes para a realização das atividades de ensino e aprendizagem, seja de 

conteúdos teóricos ou de práticas, que diferem quase por completo das convencionais salas de 

aulas utilizadas em cursos das áreas das Ciências Sociais e Aplicadas. Nesse contexto, para a 

FACAPE ofertar o curso de Medicina em conformidade com o PPC aprovado, necessita implantar os 

Laboratórios para as atividades Multifuncionais, as Morfofuncionais, as Simulações Realísticas, 

Clínicas e Cirúrgicas. A implantação desses ambientes perpassa pela aquisição de máquinas, 

equipamentos e móveis específicos para a área das Ciências da Saúde. 

 

2.2 - Portanto, faz-se imprescindível a aquisição em comento que será de grande valia para a 

implementação do curso de medicina a ser implementação nesta Instituição.  

 

3. DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 - A opção pelo sistema de Registro de Preços se dá com base na previsão inserta no art. 3º, do 

Decreto nº 7892/2013, nas seguintes hipóteses: 

 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 

A escolha pelo Sistema de Registro de Preço se deu em face à necessidade da aquisição dos 

equipamentos a serem adquiridos para montagens das salas/laboratórios. Porém, por ser tratar de 

implantação de um curso novo, faz-se necessário a contratação através de registro tendo em vista 

a real necessidade, assim como a dotação orçamentária para aquisição, porém sem definição 

prévia do quantitativo estabelecido, conformidade com a demanda do curso. 

 

4. DO CONSÓRCIO 

 

4.1 - Não será admitida a participação de empresas em consórcio. A vedação à participação de 

interessados que se apresentam constituídos sob a forma de consórcio não terá prejuízos à 

competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcio é admitida quando o 

objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que 

empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do edital, o que não se 

aplica no presente certame.  
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4.2 - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha 

da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, conforme se 

depreende do texto da Lei 8.666/93, que em seu artigo 33º, atribui à Administração a prerrogativa 

de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas. Conclui-se que, a vedação de 

constituição de empresas em consórcios, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse 

público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.  

 

4.3 - Essa decisão com relação a vedação à participação de consórcios visa exatamente afastar a 

restrição à competição, na medida em que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam 

prestar serviços, reduziria o número de licitantes.  

 

5.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO: 

 

ITEM Especificações técnicas do Produto* 

Indicador Físico Indicador Financeiro 

Unidade 
 

Quant 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
 Total (R$) 

 

1 

Artérias e veias - 14 vezes o tamanho 

natural, medindo 26cm x 19cm x 

18.5cm, peso de 0.970 quilograma, 

Artéria muscular com duas veias vizinhas 

da região antebraquial com o tecido 

adiposo adjacente e músculos em 

ampliação de 14 vezes. Presta-se para a 

visualização das relações anatômicas 

entre artérias e veias entre si, assim 

como das técnicas funcionais 

fundamentais das válvulas venosas 

("função valvular" e "bomba muscular"). 

A veia esquerda e a artéria do meio estão 

fenestradas no segmento superior 

frontal, de modo que as diferentes 

camadas da estrutura da parede tornam-

se visíveis, em corte transversal e 

longitudinal, nesta vista. A veia direita 

está aberta de ponta a ponta no 

segmento anterior, pelo qual, a 

embocadura de uma veia afluente e duas 

válvulas vasculares tornam-se visíveis, as 

quais em quanto válvulas semilunares, 

representam um duplicado da camada de 

tecido interna (Túnica intima). Na parte 

traseira do modelo está representado o 

relevo de duas veias para ressaltar o 

aspecto funcional das válvulas 

vasculares. CATMAT: 449571 

Kit 04   1.827,67  7.310,68 

2 

Cólon com Patologias, modelo de cólon 

de quatro peças com seção transversal 

do cólon humano demonstrando 

condições normais e várias doenças. As 

estruturas incluídas na anatomia normal 

incluem: serosa, músculo, mucosa, 

dobras semilunares, taenia e apêndices 

epiplólicos. As doenças apresentadas são: 

pólipos, câncer, diverticulite e colite. 

Tamanho modelo: 9,1 x 3,8 x 19,8 cm. 

Pç 04    478,11 1.912,44 
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CATMAT: 449571 

3 

Coluna clássica flexível com costelas e 

cabeça de fêmur, medindo 83cm, peso de 

3,260 quilograma, com representação 

das costelas, da coluna e das estruturas a 

eles associadas, com cabeças de fêmur, 

com as seguintes  características: caixa 

torácica completa; pélvis completa e 

lâmina occipital; disco L3-L4 prolapso; 

saídas do nervo espinhal; artéria 

vertebral cervical; pélvis masculina e 

cabeças de fêmur. Com base de 

sustentação inclusa. CATMAT: 449571 

Pç 02    4.154,00 8.308,00 

4 

Coluna didática com cabeça de fêmur, 

medindo 82cm, peso de 2,892 

quilogramas, com as 5 seções da coluna 

vertebral estão diferenciadas por cores, 

contendo as 7 vértebras cervicais, 12 

vértebras torácicas, 5 vértebras 

lombares, sacro e Cóccix, pélvis completa 

e lâmina occipital, disco L3-L4 prolapso, 

saídas do nervo espinhal, artéria 

vertebral cervical, pélvis masculina, 

cabeças de fêmur, com base inclusa. 

CATMAT: 449571 

Pç 02    1.859,08 3.718,16 

5 

Coluna Vertebral Cervical, medindo 

7.5cm x 5.5cm x 5.5cm, peso de 0.312 

quilogramas, placa occipital, as 7 

vértebras cervicais com discos 

intervertebrais, nervos cervicais, artérias 

vertebrais e medula óssea. Montada 

flexivelmente em base removível. 

CATMAT: 449571 

Pç 02 675,56    1.351,12 

6 

Coluna Vertebral Torácica, medindo 

5.1cm x 5,1cm x 14cm, Consistindo de 

12 vértebras torácicas com discos 

intervertebrais, nervos torácicos e 

medula óssea. Flexivelmente montada 

em base removível. CATMAT: 449571 

Pç 02    727,24 1.454,48 

7 

Coluna Vertebral Lombar, medindo 34cm, 

com peso de 0,737 quilogramas 5 

vértebras lombares com discos 

intervertebrais, sacro com abas, cóccix, 

nervos espinhais e dura-máter da medula 

espinhal. Em base removível. CATMAT: 

449571 

Pç 02    727,24 1.454,48 

8 

Coração clássico com hipertrofia 

ventricular esquerda, 2 partes, medindo 

12cm x 12cm x 14cm com peso de 0.480 

quilogramas, A anatomia do coração 

humano é mostrada com riqueza de 

detalhes tais como: ventrículos, átrios, 

válvulas veias e aorta. As alterações que 

ocorrem a longo prazo resultantes do 

aumento da atividade coronária devido à 

hipertensão. A parede muscular do 

Pç 02   681,87  1.363,74 
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ventrículo coronário esquerdo está 

consideravelmente engrossada e a borda 

do coração visivelmente arredondada. A 

parte frontal pode ser removida para 

revelar as Câmeras e válvulas da parte 

interna. Vem com base removível. 

CATMAT: 449571 

9 

Coração clássico com pontagem 

coronária, 2 partes, medindo 19cm x 

12cm x 12cm, peso de 0.410 

quilogramas, A anatomia do coração 

humano é mostrada com riqueza de 

detalhes tais como: ventrículos, átrios, 

válvulas veias e aorta. As alterações que 

ocorrem a longo prazo resultantes do 

aumento da atividade coronária devido à 

hipertensão. A parede muscular do 

ventrículo coronário esquerdo está 

consideravelmente engrossada e a borda 

do coração visivelmente arredondada. A 

parte frontal pode ser removida para 

revelar as Câmeras e válvulas da parte 

interna. Vem com base removível. 

CATMAT: 449571 

Pç 02    818,20 1.636,40 

10 

Coração 7 partes, medindo 20cm x 15cm 

x 17cm, Este modelo mostra a anatomia 

do coração humano e é cortado 

horizontalmente à altura da válvula 

plana. As seguintes partes podem ser 

removidas; esôfago; traqueia; veia cava 

superior; aorta; parede frontal do 

coração; Parte superior seccionada, Com 

base inclusa. CATMAT: 449571 

Pç 02  2.652,87   5.305,74 

11 

Crânio clássico com mandíbula aberta 

composto por 03 peças. 20cm x 13.5cm x 

15cm, com peso de 0.684 quilogramas, 

com representação das estruturas 

dentárias possui uma mandíbula 

parcialmente aberta, expondo as raízes 

dentárias com os seus vasos sanguíneos 

e nervos. Os ossos cranianos, elementos 

ósseos, as fissuras, os forames e outras 

estruturas são numerados. As suturas 

cranianas, os vasos meningeais e os 

seios venosos representados em cores 

diversas, produzido em material sintético 

duro e resistente, com representações 

precisas das fissuras, dos forames, 

processos, suturas, etc, desmontáveis em 

Calota craniana, Base craniana e 

Mandíbula. CATMAT: 449571 

Pç 02 1.612,77    3.225,54 
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12 

Crânio composto por 7 peças, medindo 

18cm x 18cm x 34cm, peso de 1,680 

quilograma, No lado direito transparente 

do modelo identifica-se a posição dos 

seios paranasais vistos de fora, 

representados em diferentes cores: seio 

maxilar (amarelo), células etmoidais 

(alaranjadas), seio frontal (verde), seio 

esfenoidal (roxo). Os vasos sanguíneos 

do crânio e as artérias cervicais e faciais 

também são indicados por cores: seios 

da dura-máter (azul), artéria carótida 

comum, artéria carótida externa, artéria 

carótida interna e os ramos da artéria 

meníngea (vermelhas).  Uma parte do 

encéfalo, também visível através da 

calota craniana, demonstra a relação 

entre o cérebro e a estrutura dos seios. 

Os alvéolos e as raízes dos dentes estão 

visíveis através do maxilar inferior 

transparente. Os dentes podem ser 

removidos para uma análise detalhada. O 

maxilar inferior é móvel para possibilitar 

uma melhor demonstração dos 

movimentos de mastigação. O crânio está 

montado sobre as vértebras cervicais e 

pode ser desmontado em: as duas partes 

da calota craniana, a parte esquerda da 

base do crânio, o septo nasal, o maxilar 

inferior completo e a metade do encéfalo. 

CATMAT: 449571 

Pç 01    9.223,03 9.223,03 

13 

Crânio com encéfalo composto por 8 

peças, medindo 20cm x 13.5cm x 15cm, 

peso de 1,580 quilogramas, com encéfalo 

feito em um molde original de um 

encéfalo humano, com parte esquerda 

desmontáveis nas seguintes peças: lobo 

frontal e parietal; lobo temporal e 

occipital; tronco cerebral e Cerebelo, 

contendo ainda representação muito 

precisa das fissuras, dos forames, 

processos, suturas, etc e desmontáveis 

em Calota craniana, Base craniana e 

Mandíbula. CATMAT: 449571 

Pç 02    2.430,00 4.860,00 

14 

Doenças do esôfago, medindo 14cm x 

10cm x 19cm, com peso de 0,300 

quilograma, mostra um corte frontal da 

parte inferior do esôfago que se estende 

até à parte superior do estômago, em 

tamanho natural. Convém ver, aqui, as 

seguintes patologias do esôfago: 

Esofagite de refluxo; Úlcera; Síndrome de 

Barrett (úlcera péptica crônica da porção 

inferior do esôfago); Carcinoma do 

esôfago; Varizes do esôfago e Hérnia 

hiatal. Com suporte para montagem 

Pç 04 611,00    2.444,00 
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incluso. CATMAT: 449571 

15 

Estágio de hernia de disco e degeneração 

das vértebras, medindo 22cm, com peso 

de 0,740 quilograma, O modelo mostra 

as alterações degenerativas das 

vértebras e dos discos intervertebrais da 

coluna lombar em suas diferentes 

formas. Baseado numa moldagem 

original feita através de uma coluna 

humana, com mostras exatas de 

estruturas ósseas mais minúsculas, 

representados os seguintes estados, 

vistos de cima para baixo: disco 

intervertebral em estado saudável; 

vértebra lombar (LI) sem alterações 

degenerativas; disco intervertebral com 

protrusão; vértebra lombar (LII) com 

alterações degenerativas em estágio 

inicial; disco intervertebral com protrusão 

da parede medial; vértebra lombar (LIII) 

com alterações degenerativas em estágio 

avançado; disco intervertebral com 

protrusão intraforaminal direita; vértebra 

lombar (LIV) com alterações 

degenerativas acentuadas e 

estreitamento ósseo do forame 

intervertebral esquerdo; disco 

intervertebral fortemente estreitado; 

vértebra lombar (LV) com alterações 

degenerativas acentuadas e 

estreitamento ósseo do forame 

intervertebral esquerdo com compressão 

da raiz do nervo espinal L5 esquerdo, 

desmontável em vértebras e discos 

intervertebrais, com pedestal incluso. 

CATMAT: 449571 

Pç 02 1.264,69    2.529,38 

16 

Estômago 3 Partes, medindo 25cm x 

22cm x 12cm, com peso 0,870 

quilograma,  com mostra das camadas da 

parede do estômago, do orifício do cárdia 

até o piloro,a metade frontal do 

estômago e o duodeno aberto com 

pâncreas, camadas da parede do 

estômago, o baixo esôfago, o pâncreas, 

vasos e nervos. Com base removível. 

CATMAT: 449571 

Pç 04  2.043,29   8.173,16 

17 

Estômago com úlceras gástricas, 

medindo 14cm x 10cm x 17cm, com peso 

de 0,310 quilograma, com amostra de 

diferentes estágios da inflamação da 

mucosa do estômago, gastrite, 

representado as fases da úlcera leve 

Pç 04 554,20    2.216,80 
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(úlcera) até à perfuração do estômago. A 

gastrotomia com as partes iniciais 

(inserções) do esôfago e do duodeno em 

tamanho natural reduzido pela metade, 

com amostra das seguintes modificações 

patológicas: gastrite eritematosa; 

gastrite erosiva; gastrite hemorrágica; 

fase curativa com cicatrização; gastrite 

atrófica; gastrite hipertrófica; úlcera 

sangrenta; úlcera perfurada, com modelo 

suplementar do relevo da parede do 

estômago cujo tamanho foi aumentado 

mostra as seguintes particularidades: 

Túnica mucosa sã e em bom estado; 

gastrite aguda na zona do antro; gastrite 

erosiva com defeitos na mucosa; úlcera 

sangrenta (muskularis mucosa 

destruído); úlcera perfurada (todas as 

camadas do estômago estão destruídas). 

Montado em base. CATMAT: 449571 

18 

Fígado com vesícula biliar, pâncreas e 

duodeno, medindo 4cm x 20cm x 18cm, 

com peso de 0,480 quilograma, mostra o 

sistema do duto com fígado, vesícula 

biliar, pâncreas, duodeno, vasos, dutos 

extra-hepáticos com vesícula biliar, 

principais dutos pancreáticos e seus 

orifícios, inclusa base. CATMAT: 449571 

Pç 04 807,78    3.231,12 

19 

Língua 2,5 vezes o tamanho natural com 

04 partes, medindo 23cm x 17cm x 16, 

com peso de 1,100 quilograma, com 

mandíbula inferior até o 2º molar, a 

língua com céu da boca, musculatura 

média e as glândulas sublingual e 

submandibular direitas. Em base 

removível. CATMAT: 449571 

Pç 02    1.114,91 2.229,82 

20 

Modelo de Cabeça com 6 Partes, medindo 

19cm x 23cm x 22cm, com peso de 

1,330 quilograma, cabeça em tamanho 

natural em 6 partes apresenta metade do 

cérebro removível, dividido em 4 partes, 

com artérias. O globo ocular com nervo 

ótico também é removível e um dos lados 

expõe o nariz, cavidade bucal, faringe, 

lâmina occipital e base do crânio. 

CATMAT: 449571   

Pç 02    3.448,38 6.896,76 

21 

Modelo de corpo inteiro feminino, com 39 

peças, medindo 174cm, peso 34 

quilograma, em tamanho natural, deve 

reproduzir detalhes das mais diferentes 

estruturas anatômicas do corpo humano. 

Por isso este modelo também é 

apropriado para o uso didático, 

especialmente em faculdades de 

medicina. A metade do lado direito 

mostra a pele, a metade do lado 

Pç 01   46.412,65 46.412,65 
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esquerdo mostra a musculatura 

superficial e mais profunda, com os 

nervos, os vasos e as estruturas ósseas. 

A versatilidade deste modelo de ótima 

apresentação estética é complementada 

com a reprodução fiel dos órgãos 

internos. O modelo permite ser 

desmontado da seguinte forma: cabeça 

dividida em 2 partes, Hemisfério cerebral, 

M. sternocleidomastoideus, braço com a 

musculatura, dividido em 6 peças 

(removíveis: M. deltoideus, M. bíceps 

brachii, M. triceps brachii, M. palmaris 

longus com M. flexor carpi radialis, M. 

brachioradialis com M. extensor carpi 

radialis), coxa dividida em 5 peças 

(removíveis: M. sartorius, M. gluteus 

maximus, M. rectus femoris, M. bíceps 

femoris cap. l. com M. semitendinosus), 

perna dividida em 2 peças (removível: M. 

gastrocnemius), cobertura do peito e 

abdômen com glândula mamária 

removível, tronco corporal com braço e 

perna com a pele, 2 metades do pulmão, 

coração dividido em duas partes, fígado 

com a vesícula biliar, estômago dividido 

em duas partes, rim dividido ao meio, 

intestino dividido em 4 partes, conjunto 

genital feminino com embrião, conjunto 

genital masculino com 4 partes, incluso 

um suporte móvel em madeira e manual 

de montagem. CATMAT: 449571 

22 

Modelo de corpo inteiro masculino com 

39 peças, medindo 174cm, peso 34 

quilograma, em tamanho natural, deve 

reproduzir detalhes das mais diferentes 

estruturas anatômicas do corpo humano. 

Por isso este modelo também é 

apropriado para o uso didático, 

especialmente em faculdades de 

medicina. A metade do lado direito 

mostra a pele, a metade do lado 

esquerdo mostra a musculatura 

superficial e mais profunda, com os 

nervos, os vasos e as estruturas ósseas. 

A versatilidade deste modelo de ótima 

apresentação estética é complementada 

com a reprodução fiel dos órgãos 

internos. O modelo permite ser 

desmontado da seguinte forma: cabeça 

dividida em 2 partes, Hemisfério cerebral, 

M. sternocleidomastoideus, braço com a 

musculatura, dividido em 6 peças 

(removíveis: M. deltoideus, M. bíceps 

brachii, M. triceps brachii, M. palmaris 

longus com M. flexor carpi radialis, M. 

Pç 01   46.412,65  46.412,65 
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brachioradialis com M. extensor carpi 

radialis), coxa dividida em 5 peças 

(removíveis: M. sartorius, M. gluteus 

maximus, M. rectus femoris, M. bíceps 

femoris cap. l. com M. semitendinosus), 

perna dividida em 2 peças (removível: M. 

gastrocnemius), cobertura do peito e 

abdômen com glândula mamária 

removível, tronco corporal com braço e 

perna com a pele, 2 metades do pulmão, 

coração dividido em duas partes, fígado 

com a vesícula biliar, estômago dividido 

em duas partes, rim dividido ao meio, 

intestino dividido em 4 partes, conjunto 

genital feminino com embrião, conjunto 

genital masculino com 4 partes, incluso 

um suporte móvel em madeira e manual 

de montagem. CATMAT: 449571 

23 

Modelo estrutural de mão, com 03 

partes, medindo 28,5cm x 13cm x 6.5cm, 

com peso de 0,610 quilograma, em 

tamanho real mostra as estruturas 

superficiais das costas da mão e também 

as estruturas internas, incluindo-se 

ossos, músculos, tendões, ligamentos, 

artérias (dos arcos palmares superficial e 

profundo) e nervos. A aponeurose palmar 

e a lâmina dos tendões flexores 

superficiais são removíveis. CATMAT: 

449571 

Pç 02 3.393,56    6.787,12 

24 

Modelo de língua, 2,5 vezes o tamanho 

natural, com 04 partes, medindo 23cm x 

17cm x 16cm, com peso de 1,100 

quilograma, mostra a mandíbula inferior 

até o 2º molar, a língua com céu da 

boca, musculatura média e as glândulas 

sublingual e submandibular direitas. 

CATMAT: 449571   

Pç 02    1.781,58 3.563,16 

25 

Modelo de Mama Feminina, medindo 

36.7cm x 23.2cm x 19.7cm, com peso de 

1,400 quilograma, sendo a mama direita 

lactante: mediana seccionada em 2 

metades, fixação por meio de Imãs, 

tecido mamário lactante sobre o plano de 

corte da metade externa, mastite sobre o 

plano de corte da metade interna, e a 

mama esquerda não lactante:, com 2 

secções sagitais, desmontável em 3 

partes, fixação através de Imãs, 

estruturas anatômicas saudáveis sobre o 

plano de corte da metade externa, pele 

sobre a metade externa fenestrada para 

visualização dos linfonodos regionais, 

cistos e fibroadenoma sobre o plano de 

corte externo do quadrante médio da 

mama, multiplicação patológica do tecido 

Pç 02 4.283,47    8.566,94 
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mamário (mastopatia) sobre o plano de 

corte interno do quadrante médio da 

mama e Tumores malignos sobre o plano 

de corte do quadrante interno da mama. 

CATMAT: 449571 

26 

Modelo de pele, medindo 34cm x 39cm x 

15cm, com peso de 1,800 quilograma, 

composto por 3 peças individuais sobre 

uma base comum, representando seções 

de pele humana ampliadas 80 vezes. As 

diferenças anatômicas dos segmentos de 

pele são assim didaticamente 

representadas de forma compreensível, 

Representação microanatômica da pele 

glabra (p.ex. localizada na palma da 

mão), representação microanatômica da 

pele com pelos (p.ex. localizada no dorso 

da mão) e seção longitudinal da pele da 

cabeça humana com bulbo piloso e 

bainha da raiz do pelo. CATMAT: 

449571 

Pç 04    1.721,02 6.884,08 

27 

Modelo de Pulmão, com 07 partes, 

medindo 41cmx 31cm x 12cm, com peso 

de 1,845 quilogramas, contendo laringe 

em 2 partes (removível),  Traqueia com 

árvore bronquial, Coração em 2 partes 

(removível), Artéria e veia subclava, Veia 

cava, Aorta, Artéria pulmonar, Esôfago,  

2 pulmões (metades frontais removíveis), 

Diafragma. CATMAT: 449571 

Pç 02 3.426,65    6.853,30 

28 

Musculatura de Cabeça com adição de 

nervos, medindo 24cm x 18cm x 24cm, 

com representação da musculatura 

superficial da cabeça e pescoço com : 

Glândula parótida; Glândula 

submandibular (metade direita); 

Musculatura profunda (metade 

esquerda); Mandíbula inferior 

parcialmente expostas e nervos. 

CATMAT: 449571 

Pç 02   2.481,87  4.963,74 

29 

Musculatura de Cabeça com adição de 

vasos sanguíneos, medindo 24cm x 18cm 

x 24cm, com representação da 

musculatura superficial da cabeça e 

pescoço com: Glândula parótida; 

Glândula submandibular (metade 

direita); Musculatura profunda (metade 

Pç 02 2.917,27    5.834,54 
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esquerda); Mandíbula inferior 

parcialmente expostas e vasos 

sanguíneos. CATMAT: 449571 

30 

Musculatura do pescoço e cabeça, com 

05 partes, medindo 36cm x 18cm x 

18cm, com peso de 2,000 quilograma, 

com representação da musculatura 

superficial, músculos profundos, nervos e 

vasos sanguíneos. Desmontável em 

calota craniana e cérebro em 3 partes. 

em base removível. CATMAT: 449571 

Pç 02 7.314,75    14.629,50 

31 

Olho com pálpebra e sistema lacrimal, 5 

vezes o tamanho natura, com 08 partes, 

medindo 20cm x 18cm x 21cm, com peso 

de 1.174 quilograma, contendo metade 

superior da esclera com córnea e 

ligamentos musculares, ambas as 

metades do coroide com íris e retina, 

lentes, humor vítreo Com córnea e 

ligamentos musculares, pálpebra e 

sistema lacrimal, acrescido de base 

representando a órbita óssea. CATMAT: 

449571 

Pç 02    2.340,05 4.680,10 

32 

Olho 5 vezes o tamanho natural, com 12 

partes, medindo 33cm x 30cm x 38cm, 

com peso de 4.382 quilogramas, com 

nervo ótico, em posição na órbita óssea 

(parede inferior e lateral). As estruturas 

adicionalmente entre olho, osso, 

músculos e outras estruturas do olho, 

divididas em duas metades da esclera, 

nervo ótico, músculo reto superior, 

músculo reto lateral, metade da córnea, 

lentes, humor vítreo, glândula lacrimal. 

estruturas associadas e Órbita óssea. 

CATMAT: 449571 

Pç 02   5.316,56  10.633,12 

33 

Ouvido 5 vezes o tamanho natural, com 

03 partes, medindo 25cm x 41cm x 

25cm, com peso de  2,692 quilogramas, 

externo, ouvido médio, ouvido interno, 

ossículos auditivos removíveis, labirinto 

com cóclea e nervo auditivo/equilíbrio. 

CATMAT: 449571 

Pç 02    2.693,26 5.386,52 

34 

Patologias intestinais, medindo 21cm x 

17cm x 27cm, com peso de 0,957 

quilogramas, mostra alterações benignas 

e malignas na região do intestino grosso 

e do reto. Entre eles, divertículos, 

pólipos, hemorroidas, fístulas, fissuras, 

doenças inflamatórias crônicas, como 

doença de Crohn e colite ulcerosa, bem 

como câncer do intestino em diversos 

estágios. CATMAT: 449571 

Pç 04    778,78 3.115,12 
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35 

Pélvis Masculina, com ligamentos, vasos, 

nervos, assoalho pélvico e órgãos, com 

07 partes, medindo 21cm x 28m x 31cm, 

com peso de 3,120 quilogramas, com 

demonstração de relações físicas entre os 

ossos, os ligamentos, os vasos, os 

nervos, a musculatura do assoalho 

pélvico e os órgãos pélvicos masculinos e 

os órgãos genitais externos. O lado 

direito do esfíncter anal externo, do 

músculo isquiocavernoso, do músculo 

transverso perineal profundo e superficial 

e do músculo bulbo esponjoso 

37removíveis. O reto, a bexiga, a 

próstata e o pênis podem ser retirados e 

decompostos em duas metades na linha 

mediana. As estruturas ósseas são 

ligadas por ímans. No pénis, a pele e as 

fáscia parcialmente removidas, de modo 

a poder ver os vasos e os nervos. Na 

área do escroto e do funículo 

espermático, a pele foi igualmente 

removida em parte. Podem ver-se os 

testículos e o epidídimo. Do lado 

esquerdo, o cordão espermático está 

aberto por camada, e no lado direito 

ficaram livres o músculo cremáster e a 

fáscia espermática interna. A metade 

direita da pelve mostra secções e 

relações de posições da artéria ilíaca 

comum, externa e interna, bem como, da 

veia ilíaca comum e externa. São ainda 

representados o plexo sagrado, o nervo 

isquiático, o nervo pudendo, o nervo do 

pénis dorsal, o nervo escrotal anterior, o 

nervo perineal e o nervo anal inferior e 

também o canal deferente. Amostra os 

ossos e ligamentos: os dois ilíacos, sínfise 

púbica, sacro e cóccix, bem como, a 

quinta vértebra lombar com disco 

intervertebral.  São apresentas as 

seguintes estruturas de ligamentos da 

pelve: inguinal, sacrotuberal, 

sacroespinhal, sacroilíaca anterior, 

iliolombar, longitudinal anterior, supra 

espinhal, sacroilíaco interósseo, 

sacroilíaco posterior, 37removíveis37 e o 

lateral, 37removíveis37 e o posterior 

superficial e profundo, membrana 

obturatoria e ligamento lacunar. 

CATMAT: 449571 

Pç 02 5.367,38   10.734,76 
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36 

Pélvis Feminina com ligamentos, vasos, 

nervos, assoalho pélvico e órgãos, com 

06 partes, medindo 19cm x 27cm x 

19cm, com peso de 2,274 quilogramas, 

formado por seis partes, mostra  a 

topografia dos ossos, ligamentos, vasos, 

nervos, músculos do assoalho pélvico e 

dos órgãos pélvicos femininos, com o 

assoalho pélvico com esfíncter externo do 

ânus com corte pela seção sagital 

mediana, esfíncter externo da uretra, 

faccia transversal superficial do períneo e 

faccia profunda do períneo e o bulbo-

esponjoso. Com reto, o útero com tubos 

de falópio, ovários e vagina 38removíveis 

e desmontáveis em duas metades usando 

o corte através da seção sagital mediana. 

A metade direita com as divisões e 

anatomia topográfica da artéria ilíaca 

comum, a artéria interna e externa e 

também a veia ilíaca comum e a externa, 

além do plexo sacral direito, o nervo 

ciático e o nervo pudendo direito. Deve 

mostrar ossos e ligamentos: dois ossos 

da coxa, a sínfise púbica, o sacro e o 

cóccix, a quinta vértebra lombar com 

disco intervertebral. O corte da seção 

sagital mediana pela quinta vértebra 

lombar, sacro e cóccix desmontando as 

partes da pélvis, expondo parte da cauda 

equina no canal vertebral. A metade 

esquerda da quinta parte do corpo 

vertebral lombar é removível. A metade 

direita do modelo deve mostrar os 

seguintes ligamentos pélvicos: ligamento 

inguinal, ligamento sacrotuberal, 

ligamento sacro-espinal, ligamentos 

sacro-ilíacos anteriores, ligamento 

iliolombar, ligamento longitudinal 

anterior, ligamento sacro-ilíaco inter-

ósseo, ligamento sacro-ilíaco posterior e 

membrana obturadora. CATMAT: 

449571 

Pç 02 4.925,29    9.850,58 

37 

Pélvis com gravidez, em 03 partes, 

medindo 38cm x 25cm x 40cm, com peso 

de 2,500 quilogramas, com 01 pélvis 

feminina cortada ao meio, com gravidez 

de 9 meses, sendo o feto removível. 

Acompanha 01 útero com embrião no 3º 

mês de gestação montado na base. 

CATMAT: 449571 

Pç 02 4.114,20    8.228,40 

38 

Pélvis Feminina em 02 partes, medindo 

41cm x 31cm x 20cm, com peso de 

1,930 quilogramas. Deve apresentar um 

corte mediano com mostra de todas as 

estruturas importantes da pélvis 

Pç 02 1.657,64    3.315,28 

mailto:licitacao@facape.br


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 

Setor de Licitações e Contratos - SELI 
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 

Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 
 

 
 

 39 

feminina. Uma metade dos órgãos 

genitais bexiga e reto devem ser 

removíveis.  CATMAT: 449571 

39 

Pélvis Masculina, em 02 partes, medindo 

41cm x 31cm x 17cm, com peso de 

2,300 quilogramas. Modelo deve possuir 

corte mediano com mostra todas as 

estruturas importantes da pélvis 

masculina. Uma metade dos órgãos 

genitais como bexiga e reto devem ser 

removível. CATMAT: 449571 

Pç 02 1.658,64    3.317,28 

40 

Pulmão segmentado, medindo 25cm x 

25cm x 35cm, com peso de 4,910 

quilogramas, com a representação da 

árvore brônquica junto do coração, 

traqueia, esôfago e aorta. O Pulmão é 

destacável em dois lobos e segmentos 

simples. Os segmentos devem ser 

codificados por cores e a sua posição der 

ser identificada na árvore brônquica. A 

árvore brônquica deve conter os 

brônquios lombares e os brônquios 

segmentais. Todos os segmentos devem 

estar ligados por ímãs. CATMAT: 

449571 

Pç 02 7.278,29    14.556,58 

41 

Rim Micro anatômico, medindo 23.5cm x 

25.5cm x 19cm, com peso de 0,954 

quilogramas, apresenta as unidades 

morfofuncionais dos rins ampliadas, com 

6 zonas, que devem mostrar as seguintes 

estruturas finas de tecido que servem à 

produção urinária: o corte longitudinal de 

um rim; a parte do córtex renal e da 

medula renal; corte em forma de cunha 

de um dos lobos renais com uma 

representação esquemática de três 

néfrons com túbulos retos de diferentes 

comprimentos e uma representação 

esquemática do abastecimento vascular 

de um néfron com um túbulo reto 

encurtado e uma representação 

esquemática didática do sistema vascular 

de abastecimento; representação 

esquemática de um corpúsculo renal 

aberto com néfron, assim como cortes 

transversais por visão de microscópio de 

luz através das partes proximal, 

atenuador e distal de um túbulo renal e 

representação esquemática e didática de 

um corpúsculo renal aberto. CATMAT: 

449571 

Pç 04   2.179,95  8.719,80 

42 

Secção de Rim, 03 vezes o tamanho 

natural, medindo 33cm x 20cm x 10cm, 

com peso de 1,000 quilogramas, 

apresentando todas as estruturas 

relevantes de um rim. CATMAT: 449571 

Pç 04 931,87    3.727,48 
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43 

Série Gravidez com 09 modelos, com 

medidas diversas, peso de 3,700 

quilogramas, contendo 01 embrião de 

aproximadamente 4 semanas de vida, 

25x o tamanho natural, mais 03 

embriões, do 1º ao 3º mês e 04 fetos, do 

4º ao 7º mês.  CATMAT: 449571 

Pç 02    7.539,40 15.078,80 

44 

Sistema Circulatório, medindo 80cm x 

30cm x 6cm, com peso de 3,410 

quilogramas, com metade do tamanho 

natural, modelo em relevo, com amostra 

do coração, do pulmão, do fígado, do 

baço, dos rins e parte do esqueleto. 

CATMAT: 449571 

Pç 02    2.374,38 4.748,76 

45 

Sistema Digestivo, em 03 partes, 

medindo 81cm x 33cm x 10cm, com peso 

de 3,377 quilogramas, demonstra todo o 

sistema digestivo em relevo gráfico. 

Apresentado o nariz, a cavidade bucal e a 

faringe, o esôfago, o trato gastro 

intestinal, o fígado com vesícula biliar, o 

pâncreas, o baço, o duodeno, o ceco e o 

reto são abertos. O colo transverso e a 

parede frontal do estômago removíveis. 

CATMAT: 449571 

Pç 02    3.590,78 7.181,56 

46 

Sistema Nervoso, medindo 80cm x 33cm 

x 6cm, com peso de 3.065 quilogramas, 

com metade do tamanho natural mostra 

uma representação esquemática dos 

sistemas nervosos central e periférico. 

CATMAT: 449571   

Pç 02    2.960,62 5.921,24 

47 

Sistema Urinário masculino em 06 partes, 

medindo 41cm x 31cm x 15cm, com peso 

de 2,359 quilogramas, ste modelo 2 em 

1, com estruturas da cavidade 

retroperitoneal, grande e pequena pélvis 

com ossos e músculos, Veia cava inferior, 

aorta com ramificações que incluem os 

vasos ilíacos, trato urinários superior, 

reto, rim com glândula adrenal. A metade 

frontal do rim direito é removível. Com 

inserções masculinas fáceis de trocar 

(bexiga e próstata, metade frontal e 

posterior) e inserções femininas (bexiga, 

útero e ovários, 2 metades laterais). As 

partes são numeradas.  CATMAT: 

449571 

Pç 02    3.470,87 6.941,74 

48 

Simulador para Controle de Hemorragia 

na perna de homem adulto com 

amputação na região do joelho com 

anatomia externa realista, com pele feita 

com silicone robusto para simular a pele 

humana e tecido háptico. Deve incluir 

marcos ósseos e vaso danificado 

palpável.  Retorno direto: o sangramento 

para (oclusão mecânica de vasos 

Pç 02 9.423,13    18.846,26 
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sanguíneos) quando o torniquete tiver 

sido aplicado corretamente 

(posicionamento e fechamento) , para 

aplicação do torniquete com “alta e 

apertada” ou 5-8 cm (2”-3”) acima da 

ferida, com ferimento que pode ser oculto 

com uma cobertura dedicada para 

oferecer cenários de ferimento modular, 

Cada ferimento pode sangrar 

independentemente, com sistema de 

sangramento: Reservatório seguro de 

sangue (2 litros) com sistema de bomba 

manual que simula hemorragia pulsante 

venosa ou arterial Sem fluxo de retorno 

do sangue ao reservatório durante o 

curativo, de forma que a simulação não 

será interrompida Contém 250 ml de 

concentrado de sangue artificial para a 

preparação de 2 litros de sangue 

Conteúdo do fornecimento: Perna com 

traumas com 3 ferimentos traumáticos 

diferentes, cor da pele clara 2 curativos, 

Sistema de bomba de sangue manual, 

Bolsa de transporte Bolsa de areia, 

Reservatório de sangue para 2 litros e 

Concentrado de sangue artificial 250 ml. 

CATMAT: 449571 

49 

Simulador para Controle de Hemorragia 

na braço de homem adulto com anatomia 

externa realista, com pele feita com 

silicone robusto para simular a pele 

humana e tecido hepático. Deve incluir 

marcos ósseos e vaso danificado 

palpável. Retorno direto: o sangramento 

para (oclusão mecânica de vasos 

sanguíneos) quando o torniquete tiver 

sido aplicado corretamente 

(posicionamento e fechamento) , para 

aplicação do torniquete com “alta e 

apertada” ou 5-8 cm (2”-3”) acima da 

ferida, com ferimento que pode ser oculto 

com uma cobertura dedicada para 

oferecer cenários de ferimento modular, 

Cada ferimento pode sangrar 

independentemente, com sistema de 

sangramento: Reservatório seguro de 

sangue (2 litros) com sistema de bomba 

manual que simula hemorragia pulsante 

venosa ou arterial Sem fluxo de retorno 

do sangue ao reservatório durante o 

curativo, de forma que a simulação não 

será interrompida Contém 250 ml de 

concentrado de sangue artificial para a 

preparação de 2 litros de sangue 

Conteúdo do fornecimento: Braço com 

traumas com 3 ferimentos traumáticos 

Pç 02  9.875,00   19.750,00 
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diferentes, cor da pele clara 2 curativos, 

Sistema de bomba de sangue manual, 

Bolsa de transporte Bolsa de areia, 

Reservatório de sangue para 2 litros e 

Concentrado de sangue artificial 250 ml. 

CATMAT: 449571 

 50 

Simuladores de ferimentos contendo 7 

feridas sangrenta com cinta e 15 feridas 

novas com moulage. A linha completa de 

acessórios permite criar 70 feridas 

individuais, Ferimentos adesivos, Globo 

ocular, Protrusão de corpo estranho, 

Intestinos eviscerados, Laceração grande 

5 cm, Laceração média 3 cm, Laceração 

pequena 1 cm, Tíbia fraturada composta, 

Úmero fraturado composto, Fêmur 

fraturado composto, Ferida de sepse 

pequena, Ferida grave por sepse, Avulsão 

3 cm x 5 cm, Avulsão maior 8 cm x 5 cm, 

Pé esmagado, Queimadura de segundo 

grau, Queimadura de 1º, 2º e 3º grau, 

pequena ferida de carne, Fratura grande, 

Ferida na mandíbula, Fratura pequena, 

Ferida por perfuração, cinta de feridas 

com sangramento - completo com bolsas 

e bombas de reservatório de sangue, 

Empalamento da perna, Clavícula 

quebrada, Laceração do antebraço, 

Entrada de projétil, Forros: preto, branco, 

marrom, vermelho, carne, azul, amarelo, 

Cera de simulação, Plastalina: escura, 

branca Metilcelulose, Sangue em pó, 

Sangue coagulante, mais acessórios de 

maquiagem: Atomizador, Adesivo 

corporal, Creme frio Bolas de algodão, 

Glicerina, Óleo mineral, Espelho, Palete, 

Vaselina, Plexiglas® pack, Q-tips, 

Tesouras, Espátulas, Esponjas, Fita, 

Pocket pak™ lenços, Abaixadores de 

língua, Carvão, Sujeira falsa e Látex. 

CATMAT: 449571 

kit 02 13.657,50    27.315,00 
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51 

Torso masculino e feminino, com dorso 

aberto, composto por 28 partes, medindo 

87cm x 38cm x 25cm, com peso de 

9.951 quilogramas, com inserções das 

genitais femininas e masculinas 

desmontáveis, do cerebelo até ao cóccix 

as partes nucais e dorsais, com 

visibilidade das vértebras, discos 

vertebrais, a medula espinhal, nervos 

espinhais, artérias vertebrais, etc., 

cabeça com cérebro em 4 partes. 

Desmontável nas seguintes partes: 7. 

vértebra torácica removível, parede 

torácica feminina; cabeça em 6 partes; 2 

pulmões, coração em 2 partes; estômago 

em 2 partes, fígado com vesícula biliar; 

sistema intestinal em 4 partes; metade 

anterior do rim; órgãos genitais 

femininos em 3 partes, com embrião 

removível e órgãos genitais masculinos 

em 4 partes. CATMAT: 449571 

Pç 02 9.447,30    18.894,60 

52 

Torso unisex, com costas aberta, 

composto por 21 partes, medindo 87cm x 

38cm x 25cm, com peso de 9.597 

quilogramas, mostra uma parte aberta da 

região nucal e dorsal estendendo-se do 

cerebelo até o cóccix. As vértebras, os 

discos vertebrais, a medula espinhal, os 

nervos espinhais, as artérias vertebrais e 

muito mais detalhes estão representados. 

Contendo, 7. vértebra torácica 

removíveis, cabeça em 6 partes, 

estômago, em 2 partes, 2 pulmões (alas 

pulmonares) com esterno e inserções 

costais, coração em 2 partes, fígado com 

vesícula biliar, sistema intestinal, em 4 

partes, metade anterior do rim e metade 

anterior da bexiga. CATMAT: 449571 

Pç 02    8.838,20 17.676,40 

 VALOR TOTAL R$   458.371,91 

 

5.1 - Os itens ofertados devem atender as CONDIÇÕES, DESCRIÇÃO e CARACTERÍSTICAS, 

contidas neste Termo de Referência e anexos.  

 

5.2 - Havendo divergência entre o SISTEMA DE COMPRAS e o disposto nas especificações do 

Edital e no Termo de Referência, prevalecerão as disposições do Edital e seu Termo de Referência. 

 

5.3 - A análise dos preços ocorreu dentro dos ditames legais, com base em ampla pesquisa entre 

Banco de Preços e potenciais fornecedores, sobretudo, a luz do princípio da isonomia entre os 

licitantes, como faz prova cotações anexas. Sendo considerado a MÉDIA DOS VALORES como 

método do preço referencial. 

 

6. DA MODALIDADE, DO TIPO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E 

DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS NO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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6.1 - A aquisição do presente objeto deverá ser realizada por meio de licitação na modalidade 

pregão eletrônico para Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 1°, §1°, Decreto nº 

10.024/2019, utilizando o critério de MENOR PREÇO, com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

6.1.1 - Nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º do Decreto 10.024/2019, no julgamento das 

propostas para busca do melhor preço serão considerados os prazos para a execução do contrato e 

o atendimento às especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.  

 

6.2 - Na licitação, recomenda-se a utilização do modo de disputa ABERTO E FECHADO, previsto 

nos Arts. 31, inciso II e 33 do Decreto 10.024/2019. 

 

6.3 - Forma de Execução: de forma PARCELADA, conforme a necessidade da AEVSF/FACAPE. 

 

6.4 - As regras de desempate entre propostas serão as discriminadas no Edital.  

 

6.4.1 - Não permitir participação de outros órgãos nesta licitação, motivado pela urgência na 

contratação do serviço objeto desta licitação. 

 

 

 

 

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:  

 

7.1 - Estima-se que, a execução dos serviços deverá ter o custo global de aproximadamente R$ 

458.431,91 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta e um reais e 

noventa e um centavos). 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 

8.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato ocorrerão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:   

Programa de Trabalho: 12.364.3904.2.4301 e 12.364.3904.2.4301 – Criação, e Instalação 

dos Cursos de Saúde; 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.0 – Equipamento e material Permanente. 

 

9. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA:  

 

9.1 – Do Prazo: O objeto deste certame deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos a depender do item solicitado, em consonância com a autorização (Ordem de 

Fornecimento - O.F.), que deverá ser feita por escrito ou e-mail pelos responsáveis designados 

pela AEVSF/FACAPE, a partir da Ordem de Fornecimento. 

 

9.2 – Local de entrega: O OBJETO deste PREGÃO deverá ser entregue conforme especificações 

técnicas constante do Termo de Referência na Sede da AEVSF/FACAPE, situada na BR 203 KM 02 – 

Campus Universitário, s/nº - Vila Eduardo – Petrolina/PE, das 8h às 12h e das 14 às 17h, exceto 

feriados, Fone (87) 3866-3212/3200.   

 

9.3 - A Nota Fiscal será emitida em nome da AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO – AEVSF, estabelecida na BR 203, km 02, Campus Universitário, s/nº, Vila Eduardo, 

Petrolina/PE. CEP.: 56328-903. 

 

9.4 - O objeto deste certame deverá ser entregue, sem qualquer custo adicional, obedecidas as 

etapas descritas neste Termo de Referência. 
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9.5 - É de responsabilidade do Fiscal do Contrato o acompanhamento e conferência por toda 

entrega das etapas do contrato. 

 

9.6 - A CONTRATANTE poderá não aceitar o objeto em desacordo com as especificações e 

condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.  

 

9.7 - A CONTRATADA se obriga a corrigir imediatamente, a partir da notificação, o objeto em 

desacordo com os termos insertos nesta tratativa. Caso a correção não ocorra de imediato, estará 

a CONTRATADA incorrendo em atraso na execução se sujeitando à aplicação das sanções previstas 

neste termo.  

 
9.8 - Os materiais deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes em 
edital, inclusive no que tange as condições de conservação, apresentação, inviolabilidade, etc.; 

 

9.9 - A entrega dos produtos/materiais dar-se-á de forma parcelada diretamente no Almoxarifado 

da AEVSF/FACAPE, onde será efetuado o recebimento provisório para posterior verificação da 

conformidade das características com as especificações por servidor designado para este fim. 

 
9.10 – Os produtos estarão sujeito à aceitação pela AEVSF/FACAPE, cabendo o direito de recusar, 
caso o(s) produto(s) não esteja(am) de acordo com o especificado. 
 
9.11 - O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega 
nem servirá de base para justificar qualquer atraso. 
 
9.12 - O recebimento não exclui a responsabilidade do fornecedor registrado pela qualidade de 
material fornecido. 
 

9.13 - QUANTO AO RECEBIMENTO 

 

9.13.1 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela CONTRATANTE; 

 

9.13.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação 

da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas 

foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo Fiscal da contratação, devendo 

haver rejeição no caso de desconformidade; 

 

9.13.2.1- O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as 

especificações deste Termo será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, 

obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem ônus para a 

CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega. 

 

9.13.2.2 - Deverá constar tanto do recibo (provisoriamente) como do Termo de Recebimento 

Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 

digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, 

a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido e o local do recebimento. 

10. GARANTIA DO OBJETO 

10.1 - A licitante/adjudicatária deverá oferecer GARANTIA de funcionalidade do objeto de acordo 

com o seguinte: 

 

10.1.1 - O prazo de garantia para os equipamentos/materiais, não poderá ser inferior 12 (doze) 

meses, sendo estes contados a partir da entrega definitiva. O atendimento para prestação de 

assistência corretiva, decorrente da garantia, terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 
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a partir do chamado da vencedora, sem ônus para a AEVSF/FACAPE, salvo quando o defeito for 

comprovadamente provocado por uso indevido.  

 

10.1.2 - Quando a assistência corretiva decorrente da garantia não puder ser prestada no próprio 

local, poderá a CONTRATADA remover os produtos defeituosos e os fazer retornar, às suas 

expensas. A CONTRATADA será considerada, para todos os efeitos, fiel depositária dos mesmos 

durante esse período. 

 

10.1.3 - Caso o problema não seja resolvido dentro do prazo máximo estabelecido, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar um equipamento, idêntico, equivalente, ou superior, sem 

quaisquer ônus, em igual prazo contados a partir do término do prazo máximo para a solução do 

problema. Os atendimentos deverão ser feitos preferencialmente durante o horário comercial, 

podendo ser fora deste quando acordado entre as partes. 

 

10.1.4 - O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para o produto ofertado será 

contado a partir da data do recebimento definitivo do objeto. 

 

11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO 
 

11.1 – O prazo de vigência da ata e/ou contrato será de 12 (dose) meses, contado a partir da 

data de sua assinatura. 
 

12. DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

12.1 – Critérios da habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista serão apresentados no Edital. 

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

13.1 - Apresentação de no mínimo 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecido 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove o fornecimento contido no 

mesmo escopo do sistema solicitado no edital com no mínimo 1% do quantitativo licitado neste 

certame: 

 

a) No (s) referido (s) atestado deverá, obrigatoriamente, constar a razão 

social/CNPJ/endereço/contato/nome e cargo de quem o emitiu. 

b) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial ou pelo 

próprio concorrente. 

c) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 

8.666/93. 

 

13. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

13.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida dentro de 

um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes 

de habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 

constante no documento. 
 

13.1.1 - Somente será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 

extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de 

recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que 

ateste a aptidão econômica e financeira para o certame. 

 

14- DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1 – O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 

despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela Diretoria Executiva e Financeira, 

após a efetiva execução do fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo 

gestor e fiscal da Ata, nos valores correspondentes aos quantitativos comprovadamente 

executados. 

mailto:licitacao@facape.br


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 

Setor de Licitações e Contratos - SELI 
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 

Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 
 

 
 

 47 

 

14.2 - Os recibos comprovantes da execução deverão ser encaminhados ao Setor de Manutenção 

e Serviços Gerais, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que 

seja efetuado o pagamento. 

 

14.3 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

 

14.4 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu campo de informações 

adicionais, o número da nota de empenho, mês de competência, número do contrato ou ata de 

registro de preço e o número da ordem de fornecimento. 

 

14.5 - O setor responsável encaminhará ao Setor Financeiro da AEVSF/FACAPE solicitação de 

pagamento acompanhada de toda a documentação necessária à sua liquidação. 

 

14.6 – O FORNECEDOR ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor 

da fatura, pelo não cumprimento da execução das etapas dos serviços, desde que comprovada a 

responsabilidade do FORNECEDOR. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura 

mensal. 

 

14.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, ou em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

 

14.8 - A CONTRATADA deverá apresentar ao Setor de Manutenção e Serviços Gerais, para fins de 

recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 

 

14.9 - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da empresa 

licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda 

Estadual. 

 

14.10 - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da empresa 

licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da 

Fazenda Municipal sede da empresa licitante.  

 

14.11 - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL através de CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela 

Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal nº 8.212/1991. 

 

14.12 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido pela 

Caixa Econômica Federal. 

 

14.13 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

14.14 - O pagamento somente será feito mediante depósito em conta bancária em nome do 

FORNECEDOR. 

 

14.15 – O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos 

realizados pelo Município de Petrolina, relativos ao objeto deste edital serão creditados, 

automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, conforme 

disposto no art. 4°, I da Lei Municipal 2.242 de 29/12/2009. (ESTA LEI SÓ SE APLICA QUANDO A 

DOTAÇÃO FOR DE FONTE PRÓPRIA) 
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14.16 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 

inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 

 

14.17 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = TX  

I = (6 / 100):365  

I = 0,00016438  

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

15. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL 
 

15.1 – A proposta deverá constar as características mínimas dos serviços (especificações, 

quantidades, valor unitário e valor global). 

 

16. DAS REPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

16.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas, carga, 

descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.  

 

16.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 

sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato.  

 

16.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE, ou terceiros, verificados em 

decorrência dos serviços, objeto deste contrato. 

 

16.4 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento.  

 

16.5 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva independente de solicitação.  

 

16.6 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência 

de qualquer impedimento na prestação dos serviços; 

 

16.7 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações 

trabalhistas. 
 

16.8 – Entregar o objeto em perfeitas condições de uso e no local, dia e horário indicados por 

escrito pela AEVSF/FACAPE. 
 

16.9 - Disponibilizar funcionários em número suficiente para garantir o cumprimento de todas as 

fases da entrega do objeto dentro dos prazos estabelecidos nesse termo. 
 

16.10 - Observar a legislação trabalhista, previdenciária, assistenciais, sindicais e sanitárias 

vigente, sendo considerada única empregadora não havendo qualquer vínculo ou solidariedade 

empregatícia com a contratante. 
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16.11 - Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos, prejuízos materiais e /ou 

pessoais causados à AEVSF/FACAPE, seus empregados e /ou a terceiros, como consequência de 

imperícias, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados. 
 

16.12 – Apresentar o faturamento da entrega, devidamente atestado. 

 

17. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

17.1 - Expedir Ordem de Fornecimento específica para o início do presente contrato, devendo ser 

assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, com especificações 

necessárias à perfeita entrega do objeto. 
 

17.2 - Acompanhar direta e indiretamente a qualidade do objeto;  
 

17.3 - Fiscalizar e atestar o objeto; 
 

17.4 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento 

contratual; 
 

17.5 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar 

imediatamente a contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte desta;  
 

17.6 – Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, quando se fizer necessário, garantindo-se 

o contraditório e a ampla defesa; 
 

17.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

17.8 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

no objeto executado, para que sejam corrigidos.  

 

18. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

18.1 - A execução do objeto será realizada de acordo com os critérios de sustentabilidade 

ambiental contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil da Presidência 

da República, no que couber. 

 

19. DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
 

Certame exclusivo para ME/EPP/MEI ( X  ) 

Cota reserva para ME/EPP/MEI (   ) 

Item exclusivo ME/EPP/MEI (  ) 

Ampla concorrência (  ) 

 

20. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 
 

20.1 - A fiscalização da ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO será exercida pelo servidor a ser 

indicado pela presidência, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, 

dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas 

alterações). 
 

20.2 - A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO será exercida pelo servidor indicado 

pela Presidência, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando 

ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 

 

21. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

21.1 - Nos termos do Art. 8º, inciso I do Decreto 10.024/2019, o estudo técnico preliminar faz 

parte integrante deste termo no seu anexo. 
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Petrolina - PE, 22 de junho de 2022. 

 

 

Profa. Drª. Alessandra Gomes Marques Pacheco  

Diretora Executiva 

Portaria n° 037/2022. 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

                                          (  ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  ) 

1. SETOR/ÓRGÃO DEMANDANTE 
 

Diretoria Acadêmica. 

 

2. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E FUTURA DE MODELOS 

ANATÔMICOS DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE MEDICINA A SER 

IMPLANTADO NA AEVSF/FACAPE. 

 

3. SETORES RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Diretoria Acadêmica 

 

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1 - A FACAPE está autorizada pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/ PE, 

por meio do Parecer de Nº 0041-2021, aprovado no dia 23/06/2021, a ofertar em sua sede um 

curso de bacharelado em Medicina, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso-PPC do 

curso de Medicina apresentado ao CEE/ PE, em anexo ao ofício GAB PRES AEVSF Nº 125, de 

17/12/2018, e as suas respectivas modificações indicadas pelo CEE-PE. A oferta de um curso de 

bacharelado em Medicina, assim como outros da área da saúde, demanda, mais do que nunca, da 

existência de ambientes para a realização das atividades de ensino e aprendizagem, seja de 

conteúdos teóricos ou de práticas, que diferem quase por completo das convencionais salas de 

aulas utilizadas em cursos das áreas das Ciências Sociais e Aplicadas. Nesse contexto, para a 

FACAPE ofertar o curso de Medicina em conformidade com o PPC aprovado, necessita implantar os 

Laboratórios para as atividades Multifuncionais, as Morfofuncionais, as Simulações Realísticas, 

Clínicas e Cirúrgicas. A implantação desses ambientes perpassa pela aquisição de máquinas, 

equipamentos e móveis específicos para a área das Ciências da Saúde. 

 

4.2 - Portanto, faz-se imprescindível a aquisição em comento que será de grande valia para a 

implementação do curso de medicina a ser implementação nesta Instituição.  

 
5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 

ITEM Especificações técnicas do Produto* 

Indicador Físico Indicador Financeiro 

Unidade 
 

Quant 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
 Total (R$) 

 

1 

Artérias e veias - 14 vezes o tamanho natural, 

medindo 26cm x 19cm x 18.5cm, peso de 0.970 
quilograma, Artéria muscular com duas veias 
vizinhas da região antebraquial com o tecido 
adiposo adjacente e músculos em ampliação de 
14 vezes. Presta-se para a visualização das 
relações anatômicas entre artérias e veias entre 
si, assim como das técnicas funcionais 

fundamentais das válvulas venosas ("função 

valvular" e "bomba muscular"). A veia esquerda 
e a artéria do meio estão fenestradas no 
segmento superior frontal, de modo que as 
diferentes camadas da estrutura da parede 
tornam-se visíveis, em corte transversal e 

longitudinal, nesta vista. A veia direita está 
aberta de ponta a ponta no segmento anterior, 
pelo qual, a embocadura de uma veia afluente e 
duas válvulas vasculares tornam-se visíveis, as 

qui 04   1.827,67  7.310,68 
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quais em quanto válvulas semilunares, 
representam um duplicado da camada de tecido 
interna (Túnica intima). Na parte traseira do 

modelo está representado o relevo de duas 
veias para ressaltar o aspecto funcional das 
válvulas vasculares. 

2 

Cólon com Patologias, modelo de cólon de 
quatro peças com seção transversal do cólon 

humano demonstrando condições normais e 
várias doenças. As estruturas incluídas na 

anatomia normal incluem: serosa, músculo, 
mucosa, dobras semilunares, taenia e apêndices 
epiplólicos. As doenças apresentadas são: 
pólipos, câncer, diverticulite e colite. Tamanho 
modelo: 9,1 x 3,8 x 19,8 cm. 

Pç 04    478,11 1.912,44 

3 

Coluna clássica flexível com costelas e cabeça 
de fêmur, medindo 83cm, peso de 3,260 
quilograma, com representação das costelas, da 
coluna e das estruturas a eles associadas, com 
cabeças de fêmur, com as seguintes  

características: caixa torácica completa; pélvis 
completa e lâmina occipital; disco L3-L4 
prolapso; saídas do nervo espinhal; artéria 
vertebral cervical; pélvis masculina e cabeças 

de fêmur. Com base de sustentação inclusa.  

Pç 02    4.154,00 8.308,00 

4 

Coluna didática com cabeça de fêmur, medindo 

82cm, peso de 2,892 quilogramas, com as 5 
seções da coluna vertebral estão diferenciadas 
por cores, contendo as 7 vértebras cervicais, 12 
vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, sacro 
e Cóccix, pélvis completa e lâmina occipital, 
disco L3-L4 prolapso, saídas do nervo espinhal, 
artéria vertebral cervical, pélvis masculina, 

cabeças de fêmur, com base inclusa. 

Pç 02    1.859,08 3.718,16 

5 

Coluna Vertebral Cervical, medindo 7.5cm x 
5.5cm x 5.5cm, peso de 0.312quilogramas, 
placa occipital, as 7 vértebras cervicais com 
discos intervertebrais, nervos cervicais, artérias 

vertebrais e medula óssea. Montada 
flexivelmente em base removível. 

Pç 02 675,56    1.351,12 

6 

Coluna Vertebral Torácica, medindo 5.1cm x 
5,1cm x 14cm, Consistindo de 12 vértebras 
torácicas com discos intervertebrais, nervos 
torácicos e medula óssea. Flexivelmente 

montada em base removível. 

Pç 02    727,24 1.454,48 

7 

Coluna Vertebral Lombar, medindo 34cm, com 
peso de 0,737 quilogramas 5 vértebras 
lombares com discos intervertebrais, sacro com 
abas, cóccix, nervos espinhais e dura-máter da 

medula espinhal. Em base removível. 

Pç 02    727,24 1.454,48 

8 

Coração clássico com hipertrofia ventricular 
esquerda, 2 partes, medindo 12cm x 12cm x 

14cm com peso de 0.480 quilogramas, A 
anatomia do coração humano é mostrada com 
riqueza de detalhes tais como: ventrículos, 

átrios, válvulas veias e aorta. As alterações que 
ocorrem a longo prazo resultantes do aumento 
da atividade coronária devido à hipertensão. A 
parede muscular do ventrículo coronário 
esquerdo está consideravelmente engrossada e 
a borda do coração visivelmente arredondada. A 

parte frontal pode ser removida para revelar as 

Pç 02   681,87  1.363,74 
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Câmeras e válvulas da parte interna. Vem com 
base removível. 

9 

Coração clássico com pontagem coronária, 2 

partes, medindo 19cm x 12cm x 12cm, peso de 
0.410 quilogramas, A anatomia do coração 
humano é mostrada com riqueza de detalhes 
tais como: ventrículos, átrios, válvulas veias e 
aorta. As alterações que ocorrem a longo prazo 
resultantes do aumento da atividade coronária 
devido à hipertensão. A parede muscular do 

ventrículo coronário esquerdo está 
consideravelmente engrossada e a borda do 
coração visivelmente arredondada. A parte 
frontal pode ser removida para revelar as 
Câmeras e válvulas da parte interna. Vem com 
base removível. 

Pç 02    818,20 1.636,40 

10 

Coração 7 partes, medindo 20cm x 15cm x 
17cm, Este modelo mostra a anatomia do 
coração humano e é cortado horizontalmente à 
altura da válvula plana. As seguintes partes 
podem ser removidas; esôfago; traqueia; veia 
cava superior; aorta; parede frontal do coração; 

Parte superior seccionada, Com base inclusa. 

Pç 02  2.652,87   5.305,74 

11 

Crânio clássico com mandíbula aberta composto 

por 03 peças. 20cm x 13.5cm x 15cm, com 
peso de 0.684 quilogramas, com representação 
das estruturas dentárias possui uma mandíbula 
parcialmente aberta, expondo as raízes 

dentárias com os seus vasos sanguíneos e 
nervos. Os ossos cranianos, elementos ósseos, 
as fissuras, os forames e outras estruturas são 
numerados. As suturas cranianas, os vasos 
meningeais e os seios venosos representados 
em cores diversas, produzido em material 
sintético duro e resistente, com representações 

precisas das fissuras, dos forames, processos, 
suturas, etc, desmontáveis em Calota craniana, 
Base craniana e Mandíbula.  

Pç 02 1.612,77    3.225,54 

12 

Crânio composto por 7 peças, medindo 18cm x 
18cm x 34cm, peso de 1,680 quilograma, No 

lado direito transparente do modelo identifica-se 
a posição dos seios paranasais vistos de fora, 
representados em diferentes cores: seio maxilar 
(amarelo), células etmoidais (alaranjadas), seio 
frontal (verde), seio esfenoidal (roxo). Os vasos 
sanguíneos do crânio e as artérias cervicais e 
faciais também são indicados por cores: seios 

da dura-máter (azul), artéria carótida comum, 
artéria carótida externa, artéria carótida interna 
e os ramos da artéria meníngea (vermelhas).  
Uma parte do encéfalo, também visível através 
da calota craniana, demonstra a relação entre o 

cérebro e a estrutura dos seios. Os alvéolos e as 

raízes dos dentes estão visíveis através do 
maxilar inferior transparente. Os dentes podem 
ser removidos para uma análise detalhada. O 
maxilar inferior é móvel para possibilitar uma 
melhor demonstração dos movimentos de 
mastigação. O crânio está montado sobre as 
vértebras cervicais e pode ser desmontado em: 

as duas partes da calota craniana, a parte 

Pç 01    9.223,03 9.223,03 
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esquerda da base do crânio, o septo nasal, o 
maxilar inferior completo e a metade do 
encéfalo. 

13 

Crânio com encéfalo composto por 8 peças, 
medindo 20cm x 13.5cm x 15cm, peso de 1,580 

quilogramas, com encéfalo feito em um molde 
original de um encéfalo humano, com parte 
esquerda desmontáveis nas seguintes peças: 
lobo frontal e parietal; lobo temporal e occipital; 
tronco cerebral e Cerebelo, contendo ainda 

representação muito precisa das fissuras, dos 
forames, processos, suturas, etc e 

desmontáveis em Calota craniana, Base 
craniana e Mandíbula. 

Pç 02    2.430,00 4.860,00 

14 

Doenças do esôfago, medindo 14cm x 10cm x 
19cm, com peso de 0,300 quilograma, mostra 
um corte frontal da parte inferior do esôfago 

que se estende até à parte superior do 
estômago, em tamanho natural. Convém ver, 
aqui, as seguintes patologias do esôfago: 
Esofagite de refluxo; Úlcera; Síndrome de 
Barrett (úlcera péptica crônica da porção inferior 
do esôfago); Carcinoma do esôfago; Varizes do 
esôfago e Hérnia hiatal. Com suporte para 

montagem incluso.  

Pç 04 611,00    2.444,00 

15 

Estágio de hérnia de disco e degeneração das 
vértebras, medindo 22cm, com peso de 0,740 
quilograma, O modelo mostra as alterações 
degenerativas das vértebras e dos discos 

intervertebrais da coluna lombar em suas 
diferentes formas. Baseado numa moldagem 
original feita através de uma coluna humana, 
com mostras exatas de estruturas ósseas mais 
minúsculas, representados os seguintes 
estados, vistos de cima para baixo: disco 
intervertebral em estado saudável; vértebra 

lombar (LI) sem alterações degenerativas; disco 
intervertebral com protrusão; vértebra lombar 

(LII) com alterações degenerativas em estágio 
inicial; disco intervertebral com protrusão da 
parede medial; vértebra lombar (LIII) com 
alterações degenerativas em estágio avançado; 
disco intervertebral com protrusão 

intraforaminal direita; vértebra lombar (LIV) 
com alterações degenerativas acentuadas e 
estreitamento ósseo do forame intervertebral 
esquerdo; disco intervertebral fortemente 
estreitado; vértebra lombar (LV) com alterações 
degenerativas acentuadas e estreitamento 

ósseo do forame intervertebral esquerdo com 
compressão da raiz do nervo espinal L5 
esquerdo, desmontável em vértebras e discos 
intervertebrais, com pedestal incluso.  

Pç 02 1.264,69    2.529,38 

16 

Estômago 3 Partes, medindo 25cm x 22cm x 
12cm, com peso 0,870 quilograma,  com 

mostra das camadas da parede do estômago, 
do orifício do cárdia até o piloro,a metade 
frontal do estômago e o duodeno aberto com 
pâncreas, camadas da parede do estômago, o 
baixo esôfago, o pâncreas, vasos e nervos. Com 
base removível. 

Pç 04  2.043,29   8.173,16 

17 Estômago com úlceras gástricas, medindo 14cm Pç 04 554,20    2.216,80 
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x 10cm x 17cm, com peso de 0,310 quilograma, 
com amostra de diferentes estágios da 
inflamação da mucosa do estômago, gastrite, 

representado as fases da úlcera leve (úlcera) 
até à perfuração do estômago. A gastrotomia 
com as partes iniciais (inserções) do esôfago e 
do duodeno em tamanho natural reduzido pela 
metade, com amostra das seguintes 
modificações patológicas: gastrite eritematosa; 

gastrite erosiva; gastrite hemorrágica; fase 

curativa com cicatrização; gastrite atrófica; 
gastrite hipertrófica; úlcera sangrenta; úlcera 
perfurada, com modelo suplementar do relevo 
da parede do estômago cujo tamanho foi 
aumentado mostra as seguintes 
particularidades: Túnica mucosa sã e em bom 

estado; gastrite aguda na zona do antro; 
gastrite erosiva com defeitos na mucosa; úlcera 
sangrenta (muskularis mucosa destruído); 
úlcera perfurada (todas as camadas do 
estômago estão destruídas). Montado em base. 

18 

Fígado com vesícula biliar, pâncreas e duodeno, 
medindo 4cm x 20cm x 18cm, com peso de 
0,480 quilograma, mostra o sistema do duto 
com fígado, vesícula biliar, pâncreas, duodeno, 

vasos, dutos extra-hepáticos com vesícula biliar, 
principais dutos pancreáticos e seus orifícios, 
inclusa base.  

Pç 04 807,78    3.231,12 

19 

Língua 2,5 vezes o tamanho natural com 04 
partes, medindo 23cm x 17cm x 16, com peso 
de 1,100 quilograma, com mandíbula inferior 
até o 2º molar, a língua com céu da boca, 
musculatura média e as glândulas sublingual e 
submandibular direitas. Em base removível. 

Pç 02    1.114,91 2.229,82 

20 

Modelo de Cabeça com 6 Partes, medindo 19cm 
x 23cm x 22cm, com peso de 1,330 quilograma, 
cabeça em tamanho natural em 6 partes 
apresenta metade do cérebro removível, 
dividido em 4 partes, com artérias. O globo 

ocular com nervo ótico também é removível e 
um dos lados expõe o nariz, cavidade bucal, 
faringe, lâmina occipital e base do crânio.   

Pç 02    3.448,38 6.896,76 

21 

Modelo de corpo inteiro feminino, com 39 peças, 
medindo 174cm, peso 34 quilograma, em 
tamanho natural, deve reproduzir detalhes das 

mais diferentes estruturas anatômicas do corpo 
humano. Por isso este modelo também é 
apropriado para o uso didático, especialmente 
em faculdades de medicina. A metade do lado 
direito mostra a pele, a metade do lado 
esquerdo mostra a musculatura superficial e 

mais profunda, com os nervos, os vasos e as 
estruturas ósseas. A versatilidade deste modelo 

de ótima apresentação estética é 
complementada com a reprodução fiel dos 
órgãos internos. O modelo permite ser 
desmontado da seguinte forma: cabeça dividida 
em 2 partes, Hemisfério cerebral, M. 

sternocleidomastoideus, braço com a 
musculatura, dividido em 6 peças (removíveis: 
M. deltoideus, M. bíceps brachii, M. triceps 
brachii, M. palmaris longus com M. flexor carpi 

Pç 01   46.412,65 46.412,65 
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radialis, M. brachioradialis com M. extensor 
carpi radialis), coxa dividida em 5 peças 
(removíveis: M. sartorius, M. gluteus maximus, 

M. rectus femoris, M. bíceps femoris cap. l. com 
M. semitendinosus), perna dividida em 2 peças 
(removível: M. gastrocnemius), cobertura do 
peito e abdômen com glândula mamária 
removível, tronco corporal com braço e perna 
com a pele, 2 metades do pulmão, coração 

dividido em duas partes, fígado com a vesícula 

biliar, estômago dividido em duas partes, rim 
dividido ao meio, intestino dividido em 4 partes, 
conjunto genital feminino com embrião, 
conjunto genital masculino com 4 partes, 
incluso um suporte móvel em madeira e manual 
de montagem.  

22 

Modelo de corpo inteiro masculino com 39 
peças, medindo 174cm, peso 34 quilograma, 
em tamanho natural, deve reproduzir detalhes 
das mais diferentes estruturas anatômicas do 
corpo humano. Por isso este modelo também é 

apropriado para o uso didático, especialmente 
em faculdades de medicina. A metade do lado 
direito mostra a pele, a metade do lado 
esquerdo mostra a musculatura superficial e 

mais profunda, com os nervos, os vasos e as 
estruturas ósseas. A versatilidade deste modelo 
de ótima apresentação estética é 

complementada com a reprodução fiel dos 
órgãos internos. O modelo permite ser 
desmontado da seguinte forma: cabeça dividida 
em 2 partes, Hemisfério cerebral, M. 
sternocleidomastoideus, braço com a 
musculatura, dividido em 6 peças (removíveis: 
M. deltoideus, M. bíceps brachii, M. triceps 

brachii, M. palmaris longus com M. flexor carpi 
radialis, M. brachioradialis com M. extensor 
carpi radialis), coxa dividida em 5 peças 
(removíveis: M. sartorius, M. gluteus maximus, 

M. rectus femoris, M. bíceps femoris cap. l. com 
M. semitendinosus), perna dividida em 2 peças 

(removível: M. gastrocnemius), cobertura do 
peito e abdômen com glândula mamária 
removível, tronco corporal com braço e perna 
com a pele, 2 metades do pulmão, coração 
dividido em duas partes, fígado com a vesícula 
biliar, estômago dividido em duas partes, rim 
dividido ao meio, intestino dividido em 4 partes, 

conjunto genital feminino com embrião, 
conjunto genital masculino com 4 partes, 
incluso um suporte móvel em madeira e manual 
de montagem.  

Pç 01   46.412,65  46.412,65 

23 

Modelo estrutural de mão, com 03 partes, 

medindo 28,5cm x 13cm x 6.5cm, com peso de 

0,610 quilograma, em tamanho real mostra as 
estruturas superficiais das costas da mão e 
também as estruturas internas, incluindo-se 
ossos, músculos, tendões, ligamentos, artérias 
(dos arcos palmares superficial e profundo) e 
nervos. A aponeurose palmar e a lâmina dos 

tendões flexores superficiais são removíveis. 

Pç 02 3.393,56    6.787,12 

mailto:licitacao@facape.br


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 

Setor de Licitações e Contratos - SELI 
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 

Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 
 

 
 

 57 

24 

Modelo de língua, 2,5 vezes o tamanho natural, 
com 04 partes, medindo 23cm x 17cm x 16cm, 
com peso de 1,100 quilograma, mostra a 

mandíbula inferior até o 2º molar, a língua com 
céu da boca, musculatura média e as glândulas 
sublingual e submandibular direitas.   

Pç 02    1.781,58 3.563,16 

25 

Modelo de Mama Feminina, medindo 36.7cm x 
23.2cm x 19.7cm, com peso de 1,400 

quilograma, sendo a mama direita lactante: 
mediana seccionada em 2 metades, fixação por 

meio de Imãs, tecido mamário lactante sobre o 
plano de corte da metade externa, mastite 
sobre o plano de corte da metade interna, e a 
mama esquerda não lactante:, com 2 secções 
sagitais, desmontável em 3 partes, fixação 

através de Imãs, estruturas anatômicas 
saudáveis sobre o plano de corte da metade 
externa, pele sobre a metade externa 
fenestrada para visualização dos linfonodos 
regionais, cistos e fibroadenoma sobre o plano 
de corte externo do quadrante médio da mama, 

multiplicação patológica do tecido mamário 
(mastopatia) sobre o plano de corte interno do 
quadrante médio da mama e Tumores malignos 
sobre o plano de corte do quadrante interno da 

mama. 

Pç 02 4.283,47    8.566,94 

26 

Modelo de pele, medindo 34cm x 39cm x 15cm, 

com peso de 1,800 quilograma, composto por 3 
peças individuais sobre uma base comum, 
representando seções de pele humana 
ampliadas 80 vezes. As diferenças anatômicas 
dos segmentos de pele são assim didaticamente 
representadas de forma compreensível, 
Representação microanatômica da pele glabra 

(p.ex. localizada na palma da mão), 
representação microanatômica da pele com 
pelos (p.ex. localizada no dorso da mão) e 
seção longitudinal da pele da cabeça humana 
com bulbo piloso e bainha da raiz do pelo. 

Pç 04    1.721,02 6.884,08 

27 

Modelo de Pulmão, com 07 partes, medindo 
41cmx 31cm x 12cm, com peso de 1,845 
quilogramas, contendo laringe em 2 partes 
(removível),  Traqueia com árvore bronquial, 
Coração em 2 partes (removível), Artéria e veia 
subclava, Veia cava, Aorta, Artéria pulmonar, 
Esôfago,  2 pulmões (metades frontais 

removíveis), Diafragma. 

Pç 02 3.426,65    6.853,30 

28 

Musculatura de Cabeça com adição de nervos, 
medindo 24cm x 18cm x 24cm, com 
representação da musculatura superficial da 
cabeça e pescoço com : Glândula parótida; 

Glândula submandibular (metade direita); 
Musculatura profunda (metade esquerda); 

Mandíbula inferior parcialmente expostas e 
nervos. 

Pç 02   2.481,87  4.963,74 

29 

Musculatura de Cabeça com adição de vasos 
sanguíneos, medindo 24cm x 18cm x 24cm, 

com representação da musculatura superficial 
da cabeça e pescoço com: Glândula parótida; 
Glândula submandibular (metade direita); 
Musculatura profunda (metade esquerda); 
Mandíbula inferior parcialmente expostas e 

Pç 02 2.917,27    5.834,54 
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vasos sanguíneos.  

30 

Musculatura do pescoço e cabeça, com 05 
partes, medindo 36cm x 18cm x 18cm, com 
peso de 2,000 quilograma, com representação 

da musculatura superficial, músculos profundos, 
nervos e vasos sanguíneos. Desmontável em 
calota craniana e cérebro em 3 partes, em base 
removível. 

Pç 02 7.314,75    14.629,50 

31 

Olho com pálpebra e sistema lacrimal, 5 vezes o 

tamanho natura, com 08 partes, medindo 20cm 

x 18cm x 21cm, com peso de 1.174 quilograma, 
contendo metade superior da esclera com 
córnea e ligamentos musculares, ambas as 
metades do coroide com íris e retina, lentes, 
humor vítreo Com córnea e ligamentos 
musculares, pálpebra e sistema lacrimal, 

acrescido de base representando a órbita óssea. 

Pç 02    2.340,05 4.680,10 

32 

Olho 5 vezes o tamanho natural, com 12 partes, 
medindo 33cm x 30cm x 38cm, com peso de 
4.382 quilogramas, com nervo ótico, em 
posição na órbita óssea (parede inferior e 

lateral). As estruturas adicionalmente entre 
olho, osso, músculos e outras estruturas do 
olho, divididas em duas metades da esclera, 

nervo ótico, músculo reto superior, músculo 
reto lateral, metade da córnea, lentes, humor 
vítreo, glândula lacrimal, estruturas associadas 
e Órbita óssea. 

Pç 02   5.316,56  10.633,12 

33 

Ouvido 5 vezes o tamanho natural, com 03 
partes, medindo 25cm x 41cm x 25cm, com 
peso de  2,692 quilogramas, externo, ouvido 
médio, ouvido interno, ossículos auditivos 
removíveis, labirinto com cóclea e nervo 
auditivo/equilíbrio.  

Pç 02    2.693,26 5.386,52 

34 

Patologias intestinais, medindo 21cm x 17cm x 
27cm, com peso de 0,957 quilogramas, mostra 
alterações benignas e malignas na região do 
intestino grosso e do reto. Entre eles, 

divertículos, pólipos, hemorroidas, fístulas, 

fissuras, doenças inflamatórias crônicas, como 
doença de Crohn e colite ulcerosa, bem como 
câncer do intestino em diversos estágios. 

Pç 04    778,78 3.115,12 

35 

Pélvis Masculina, com ligamentos, vasos, 
nervos, assoalho pélvico e órgãos, com 07 
partes, medindo 21cm x 28m x 31cm, com peso 

de 3,120 quilogramas, com demonstração de 
relações físicas entre os ossos, os ligamentos, 
os vasos, os nervos, a musculatura do assoalho 
pélvico e os órgãos pélvicos masculinos e os 
órgãos genitais externos. O lado direito do 
esfíncter anal externo, do músculo 

isquiocavernoso, do músculo transverso perineal 

profundo e superficial e do músculo bulbo 
esponjoso 58removíveis. O reto, a bexiga, a 
próstata e o pênis podem ser retirados e 
decompostos em duas metades na linha 
mediana. As estruturas ósseas são ligadas por 
ímãs. No pênis, a pele e as fáscia parcialmente 

removidas, de modo a poder ver os vasos e os 
nervos. Na área do escroto e do funículo 
espermático, a pele foi igualmente removida em 
parte. Podem ver-se os testículos e o epidídimo. 

Pç 02 5.367,38   10.734,76 
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Do lado esquerdo, o cordão espermático está 
aberto por camada, e no lado direito ficaram 
livres o músculo cremáster e a fáscia 

espermática interna. A metade direita da pelve 
mostra secções e relações de posições da 
artéria ilíaca comum, externa e interna, bem 
como, da veia ilíaca comum e externa. São 
ainda representados o plexo sagrado, o nervo 
isquiático, o nervo pudendo, o nervo do pênis 

dorsal, o nervo escrotal anterior, o nervo 

perineal e o nervo anal inferior e também o 
canal deferente. Amostra os ossos e 
ligamentos: os dois ilíacos, sínfise púbica, sacro 
e cóccix, bem como, a quinta vértebra lombar 
com disco intervertebral.  São apresentas as 
seguintes estruturas de ligamentos da pelve: 

inguinal, sacrotuberal, sacroespinhal, sacroilíaca 
anterior, iliolombar, longitudinal anterior, supra 
espinhal, sacroilíaco interósseo, sacroilíaco 
posterior, 59removíveis59 e o lateral, 
59removíveis59 e o posterior superficial e 
profundo, membrana obturatoria e ligamento 
lacunar. 

36 

Pélvis Feminina com ligamentos, vasos, nervos, 
assoalho pélvico e órgãos, com 06 partes, 

medindo 19cm x 27cm x 19cm, com peso de 
2,274 quilogramas, formado por seis partes, 
mostra  a topografia dos ossos, ligamentos, 

vasos, nervos, músculos do assoalho pélvico e 
dos órgãos pélvicos femininos, com o assoalho 
pélvico com esfíncter externo do ânus com corte 
pela seção sagital mediana, esfíncter externo da 
uretra, faccia transversal superficial do períneo 
e faccia profunda do períneo e o bulbo-
esponjoso. Com reto, o útero com tubos de 

falópio, ovários e vagina 59removíveis e 
desmontáveis em duas metades usando o corte 
através da seção sagital mediana. A metade 
direita com as divisões e anatomia topográfica 

da artéria ilíaca comum, a artéria interna e 
externa e também a veia ilíaca comum e a 

externa, além do plexo sacral direito, o nervo 
ciático e o nervo pudendo direito. Deve mostrar 
ossos e ligamentos: dois ossos da coxa, a 
sínfise púbica, o sacro e o cóccix, a quinta 
vértebra lombar com disco intervertebral. O 
corte da seção sagital mediana pela quinta 
vértebra lombar, sacro e cóccix desmontando as 

partes da pélvis, expondo parte da cauda 
equina no canal vertebral. A metade esquerda 
da quinta parte do corpo vertebral lombar é 
removível. A metade direita do modelo deve 
mostrar os seguintes ligamentos pélvicos: 

ligamento inguinal, ligamento sacrotuberal, 
ligamento sacro-espinal, ligamentos sacro-

ilíacos anteriores, ligamento iliolombar, 
ligamento longitudinal anterior, ligamento 
sacro-ilíaco inter-ósseo, ligamento sacro-ilíaco 
posterior e membrana obturadora. 

Pç 02 4.925,29    9.850,58 
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37 

Pélvis com gravidez, em 03 partes, medindo 
38cm x 25cm x 40cm, com peso de 2,500 
quilogramas, com 01 pélvis feminina cortada ao 

meio, com gravidez de 9 meses, sendo o feto 
removível. Acompanha 01 útero com embrião 
no 3º mês de gestação montado na base. 

Pç 02 4.114,20    8.228,40 

38 

Pélvis Feminina em 02 partes, medindo 41cm x 
31cm x 20cm, com peso de 1,930 quilogramas. 

Deve apresentar um corte mediano com mostra 
de todas as estruturas importantes da pélvis 

feminina. Uma metade dos órgãos genitais 
bexiga e reto devem ser removíveis.   

Pç 02 1.657,64    3.315,28 

39 

Pélvis Masculina, em 02 partes, medindo 41cm 
x 31cm x 17cm, com peso de 2,300 

quilogramas. Modelo deve possuir corte 
mediano com mostra todas as estruturas 
importantes da pélvis masculina. Uma metade 
dos órgãos genitais como bexiga e reto devem 
ser removível. 

Pç 02 1.658,64    3.317,28 

40 

Pulmão segmentado, medindo 25cm x 25cm x 
35cm, com peso de 4,910 quilogramas, com a 
representação da árvore brônquica junto do 
coração, traqueia, esôfago e aorta. O Pulmão é 
destacável em dois lobos e segmentos simples. 

Os segmentos devem ser codificados por cores 
e a sua posição der ser identificada na árvore 

brônquica. A árvore brônquica deve conter os 
brônquios lombares e os brônquios segmentais. 
Todos os segmentos devem estar ligados por 
ímãs. 

Pç 02 7.278,29    14.556,58 

41 

Rim Micro anatômic, medindo 23.5cm x 25.5cm 

x 19cm, com peso de 0,954 quilogramas, 
apresenta as unidades morfofuncionais dos rins 
ampliadas, com 6 zonas, que devem mostrar as 
seguintes estruturas finas de tecido que servem 
à produção urinária: o corte longitudinal de um 
rim; a parte do córtex renal e da medula renal; 
corte em forma de cunha de um dos lobos 

renais com uma representação esquemática de 
três néfrons com túbulos retos de diferentes 
comprimentos e uma representação 
esquemática do abastecimento vascular de um 
néfron com um túbulo reto encurtado e uma 
representação esquemática didática do sistema 
vascular de abastecimento; representação 

esquemática de um corpúsculo renal aberto com 
néfron, assim como cortes transversais por 
visão de microscópio de luz através das partes 
proximal, atenuador e distal de um túbulo renal 
e representação esquemática e didática de um 
corpúsculo renal aberto. 

Pç 04   2.179,95  8.719,80 

42 

Secção de Rim, 03 vezes o tamanho natural, 

medindo 33cm x 20cm x 10cm, com peso de 
1,000 quilogramas, apresentando todas as 

estruturas relevantes de um rim.  

Pç 04 931,87    3.727,48 

43 

Série Gravidez com 09 modelos, com medidas 
diversas, peso de 3,700 quilogramas, contendo 

01 embrião de aproximadamente 4 semanas de 
vida, 25x o tamanho natural, mais 03 embriões, 
do 1º ao 3º mês e 04 fetos, do 4º ao 7º mês.   

Pç 02    7.539,40 15.078,80 

44 Sistema Circulatório, medindo 80cm x 30cm x Pç 02    2.374,38 4.748,76 
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6cm, com peso de 3,410 quilogramas, com 
metade do tamanho natural, modelo em relevo, 
com amostra do coração, do pulmão, do fígado, 

do baço, dos rins e parte do esqueleto. 

45 

Sistema Digestivo, em 03 partes, medindo 
81cm x 33cm x 10cm, com peso de 3,377 
quilogramas, demonstra todo o sistema 
digestivo em relevo gráfico. Apresentado o 

nariz, a cavidade bucal e a faringe, o esôfago, o 
trato gastro intestinal, o fígado com vesícula 

biliar, o pâncreas, o baço, o duodeno, o ceco e o 
reto são abertos. O colo transverso e a parede 
frontal do estômago removíveis.  

Pç 02    3.590,78 7.181,56 

46 

Sistema Nervoso, medindo 80cm x 33cm x 6cm, 

com peso de 3.065 quilogramas, com metade 
do tamanho natural mostra uma representação 
esquemática dos sistemas nervosos central e 
periférico.   

Pç 02    2.960,62 5.921,24 

47 

Sistema Urinário masculino em 06 partes, 

medindo 41cm x 31cm x 15cm, com peso de 
2,359 quilogramas, ste modelo 2 em 1, com 
estruturas da cavidade retroperitoneal, grande e 
pequena pélvis com ossos e músculos, Veia 
cava inferior, aorta com ramificações que 

incluem os vasos ilíacos, trato urinários 
superior, reto, rim com glândula adrenal. A 

metade frontal do rim direito é removível. Com 
inserções masculinas fáceis de trocar (bexiga e 
próstata, metade frontal e posterior) e inserções 
femininas (bexiga, útero e ovários, 2 metades 
laterais). As partes são numeradas.   

Pç 02    3.470,87 6.941,74 

48 

Simulador para Controle de Hemorragia na 
perna de homem adulto com amputação na 
região do joelho com anatomia externa realista, 
com pele feita com silicone robusto para simular 
a pele humana e tecido háptico. Deve incluir 
marcos ósseos e vaso danificado palpável.  
Retorno direto: o sangramento para (oclusão 

mecânica de vasos sanguíneos) quando o 
torniquete tiver sido aplicado corretamente 
(posicionamento e fechamento) , para aplicação 
do torniquete com “alta e apertada” ou 5-8 cm 
(2”-3”) acima da ferida, com ferimento que 
pode ser oculto com uma cobertura dedicada 
para oferecer cenários de ferimento modular, 

Cada ferimento pode sangrar 
independentemente, com sistema de 
sangramento: Reservatório seguro de sangue (2 
litros) com sistema de bomba manual que 
simula hemorragia pulsante venosa ou arterial 
Sem fluxo de retorno do sangue ao reservatório 

durante o curativo, de forma que a simulação 
não será interrompida Contém 250 ml de 

concentrado de sangue artificial para a 
preparação de 2 litros de sangue Conteúdo do 
fornecimento: Perna com traumas com 3 
ferimentos traumáticos diferentes, cor da pele 
clara 2 curativos, Sistema de bomba de sangue 

manual, Bolsa de transporte Bolsa de areia, 
Reservatório de sangue para 2 litros e 
Concentrado de sangue artificial 250 ml 

Pç 02 9.423,13    18.846,26 
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49 

Simulador para Controle de Hemorragia na 
braço de homem adulto com anatomia externa 
realista, com pele feita com silicone robusto 

para simular a pele humana e tecido hepático. 
Deve incluir marcos ósseos e vaso danificado 
palpável. Retorno direto: o sangramento para 
(oclusão mecânica de vasos sanguíneos) 
quando o torniquete tiver sido aplicado 
corretamente (posicionamento e fechamento) , 

para aplicação do torniquete com “alta e 

apertada” ou 5-8 cm (2”-3”) acima da ferida, 
com ferimento que pode ser oculto com uma 
cobertura dedicada para oferecer cenários de 
ferimento modular, Cada ferimento pode 
sangrar independentemente, com sistema de 
sangramento: Reservatório seguro de sangue (2 

litros) com sistema de bomba manual que 
simula hemorragia pulsante venosa ou arterial 
Sem fluxo de retorno do sangue ao reservatório 
durante o curativo, de forma que a simulação 
não será interrompida Contém 250 ml de 
concentrado de sangue artificial para a 
preparação de 2 litros de sangue Conteúdo do 

fornecimento: Braço com traumas com 3 
ferimentos traumáticos diferentes, cor da pele 

clara 2 curativos, Sistema de bomba de sangue 
manual, Bolsa de transporte Bolsa de areia, 
Reservatório de sangue para 2 litros e 
Concentrado de sangue artificial 250 ml 

Pç 02  9.875,00   19.750,00 

 50 

Simuladores de ferimentos contendo 7 feridas 
sangrenta com cinta e 15 feridas novas com 
moulage. A linha completa de acessórios 
permite criar 70 feridas individuais, Ferimentos 
adesivos, Globo ocular, Protrusão de corpo 
estranho, Intestinos eviscerados, Laceração 

grande 5 cm, Laceração média 3 cm, Laceração 
pequena 1 cm, Tíbia fraturada composta, Úmero 
fraturado composto, Fêmur fraturado composto, 
Ferida de sepse pequena, Ferida grave por 

sepse, Avulsão 3 cm x 5 cm, Avulsão maior 8 
cm x 5 cm, Pé esmagado, Queimadura de 

segundo grau, Queimadura de 1º, 2º e 3º grau, 
pequena ferida de carne, Fratura grande, Ferida 
na mandíbula, Fratura pequena, Ferida por 
perfuração, cinta de feridas com sangramento - 
completo com bolsas e bombas de reservatório 
de sangue, Empalamento da perna, Clavícula 
quebrada, Laceração do antebraço, Entrada de 

projétil, Forros: preto, branco, marrom, 
vermelho, carne, azul, amarelo, Cera de 
simulação, Plastalina: escura, branca 
Metilcelulose, Sangue em pó, Sangue 
coagulante, mais acessórios de maquiagem: 

Atomizador, Adesivo corporal, Creme frio Bolas 
de algodão, Glicerina, Óleo mineral, Espelho, 

Palete, Vaselina, Plexiglas® pack, Q-tips, 
Tesouras, Espátulas, Esponjas, Fita, Pocket 
pak™ lenços, Abaixadores de língua, Carvão, 
Sujeira falsa e Látex.  

kit 02 13.657,50    27.315,00 

51 

Torso masculino e feminino, com dorso aberto, 

composto por 28 partes, medindo 87cm x 38cm 
x 25cm, com peso de 9.951 quilogramas, com 

Pç 02 9.447,30    18.894,60 
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inserções das genitais femininas e masculinas 
desmontáveis, do cerebelo até ao cóccix as 
partes nucais e dorsais, com visibilidade das 

vértebras, discos vertebrais, a medula espinhal, 
nervos espinhais, artérias vertebrais, etc., 
cabeça com cérebro em 4 partes. Desmontável 
nas seguintes partes: 7. vértebra torácica 
removível, parede torácica feminina; cabeça em 
6 partes; 2 pulmões, coração em 2 partes; 

estômago em 2 partes, fígado com vesícula 

biliar; sistema intestinal em 4 partes; metade 
anterior do rim; órgãos genitais femininos em 3 
partes, com embrião removível e órgãos 
genitais masculinos em 4 partes.  

52 

Torso unisex, com costas aberta, composto por 

21 partes, medindo 87cm x 38cm x 25cm, com 
peso de 9.597 quilogramas, mostra uma parte 
aberta da região nucal e dorsal estendendo-se 
do cerebelo até o cóccix. As vértebras, os discos 
vertebrais, a medula espinhal, os nervos 
espinhais, as artérias vertebrais e muito mais 

detalhes estão representados. Contendo, 7. 
vértebra torácica removíveis, cabeça em 6 
partes, estômago, em 2 partes, 2 pulmões (alas 
pulmonares) com esterno e inserções costais, 

coração em 2 partes, fígado com vesícula biliar, 
sistema intestinal, em 4 partes, metade anterior 
do rim e metade anterior da bexiga 

Pç 02    8.838,20 17.676,40 

 VALOR TOTAL R$   458.371,91 

 

 

 

Petrolina - PE, 22 de junho de 2022. 

 

 
 

Profa. Drª. Vânia Cristina Lasalvia 

Diretora Acadêmica 

Portaria n° 038/2022. 
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ANEXO II –  

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 013/2022 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

AO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Att. Sr. Pregoeiro 

 

Proposta que faz a empresa ______, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº _____, com sede a 

_______________, para o FORNECIMENTO DO OBJETO, abaixo relacionados, conforme 

estabelecido no Pregão Eletrônico em epígrafe. 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 

1.1 - Razão Social: 

1.2 – CNPJ: 

1.3 – Endereço: 

1.4 - Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio): 

1.5 - Telefone, celular, e-mail: 

1.6 – Dados Bancários: 

 

2 - Condições Gerais da Proposta: 
 

2.1 - A presente proposta é válida por _________(_______) dias, contados da data de sua 

emissão.  
 

3 – ESPECIFICAÇÕES/UNIDADES/VALORES: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 

MARCA UNID QUANT 
VALOR 

UNIT R$ 

VALOR 

GLOBAL R$ 

       

3.1.1 - Os valores unitários na composição do ITEM não poderão ser superiores aos valores 

unitários estipulados no edital. 

 

4 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

4.1 - Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e 

características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos. 
 

4.2 - Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, 

lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao 

cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados. 
 

4.3 - O prazo e local de entrega do objeto será de acordo com as exigências do edital e seus anexos. 

 

4.4 – CUMPRIREMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS DO T.R. E DO EDITAL. 

 

__________, ______ de _____ de 2022. 

 

 

_____________________________ 
RAZÃO SOCIAL/C.N.P.J. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 013/2022 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

AO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

 

 

__________, ______ de _____ de 2022. 

 

 

_____________________________ 

RAZÃO SOCIAL/C.N.P.J. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV-  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2022 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 

11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, 

Petrolina/PE, representada neste ato pela sua Diretora Presidente Interventora, a Sra. LARISSA 

FERNANDES SOEIRO, Brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade sob nº ********** 

e do CPF nº **********, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada 

simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892 

de 2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal nº 10.024, 

de 20 de setembro de 2019, pelos Decretos Municipais nº 021/2020, de 30 de março de 2020, n.º 

048/2009 de 10 de julho de 2009 e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 

123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 

8.538/2015, 10.273/2020, Lei Municipal n.º 2.242 de 29 de dezembro de 2009, observadas as 

condições estabelecidas no ato convocatório, REGISTRAR os preços, decorrentes do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2022, cujo objeto é o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MODELOS 

ANATÔMICOS DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM PARA O CURSO DE MEDICINA A SER 

IMPLANTADO NA AEVSF/FACAPE, sob demanda, de acordo com as especificações e 

quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e ata de registro de 

preços, constantes no Edital em epígrafe, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, 

tendo a(s) empresa(s) [inserir razão social da empresa], neste ato representada por 

********** (nome completo/ qualificação/ cargo/ nacionalidade), portador (a) da 

Carteira de Identidade emitida por ******** sob o nº ********* e inscrito(a) no CPF sob o nº  

**********, no uso das atribuições que lhe confere ********** (indicação do instrumento que 

confere os poderes para representar a empresa na assinatura da Ata de Registro de Preços), 

classificada(s) com os respectivos objeto e preços conforme planilha em anexo. O prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura. A 

presente Ata será utilizada pela AEVSF/FACAPE como órgão gerenciador, na forma prevista no 

Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 013/2022, com as empresas que tiverem preços 

registrados, na forma prevista no citado Edital. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais 

e nada mais havendo a constar, deram-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que 

segue assinada pela Diretora presidente Interventora da AEVSF/FACAPE, Sra. LARISSA 

FERNANDES SOEIRO, bem como pelo representante da empresa com preços registrados, 

devendo a mesma ser publicada no D.O.M. para que opere seus jurídicos e legais efeitos. A 

Administração não se obriga a solicitar o OBJETO registrado, somente fazendo-o conforme 

necessidades apresentadas. 

O Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora constituirão parte 

integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, órgão ou entidade da Administração que não tenha 

participado do certame licitatório, em atendimento aos ditames dos arts. 2º, inciso V e 22 ambos 

do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais n° 8.250/2014 e 9.488/2018.  

 

Às demais licitantes não vencedoras será facultado exclusivamente com referência ao(s) produtos 

por ela (s) cotados, aderirem ao menor preço registrado nesta Ata de Registro de Preços conforme 

previsto no artigo 10 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 

9.488/2018. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS DOS AMBIENTES DE 
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APRENDIZAGEM PARA O CURSO DE MEDICINA A SER IMPLANTADO NA AEVSF/FACAPE, 

sob demanda, durante o ano de 2022, de acordo com as especificações e quantitativos previstos 

no Anexo I – Termo de Referência do edital, COM PREÇOS INSCRITOS NA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS Nº. XXXX/2022, conforme as especificações constantes no Edital de Pregão 

Eletrônico/SRP nº. 013/2022, constante do Processo Licitatório nº. 017/2022. 

 

2. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA:  
 

2.1 – O objeto deste certame deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias corridos a depender 

do item solicitado, em consonância com a autorização de execução (Ordem de Fornecimento - 

O.F.), que deverá ser feita por escrito ou e-mail pelos responsáveis designados pela 

AEVSF/FACAPE, a partir da Ordem de Fornecimento. 
 

2.2.1 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela Contratante, não 

serão considerados como inadimplemento contratual. 
 

2.2.2 - Os pedidos de prorrogação de prazo de execução só serão examinados quando formulados 

até o prazo limite do item acima. 
 

2.2.3 - Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, 

seguros, frete, impostos, instalação e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

aquisição e entrega dos materiais cotados. 
 

2.2.4 - Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento 

Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 

digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a 

especificação qualitativa e quantitativa do(s)item (ns)/serviço(os) recebido (os)/executado (os) e o 

local do recebimento; 
 

2.2.5 - O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura 

inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual. 
 

2.2.6 - O objeto deste certame, deverá ser executado, sem qualquer custo adicional, obedecidas 

as etapas descritas neste Termo de Referência. 
 

2.2 – Os materiais objeto deste instrumento, deverão ser entregues conforme especificações 

técnicas constante do Termo de Referência na Sede da AEVSF/FACAPE, no Setor de Almoxarifado, 

situada na BR 203 KM 02 – Campus Universitário, s/nº - Vila Eduardo – Petrolina/PE, das 8h às 

12h e das 14 às 17h, Fone (87) 3866-3212/3200.   
 

2.3 - A Nota Fiscal será emitida em nome da AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO – AEVSF, estabelecida na BR 203, km 02, Campus Universitário, s/nº, Vila Eduardo, 

Petrolina/PE. CEP.: 56328-903. 
 

2.3 - É de responsabilidade do Fiscal do Contrato o acompanhamento e conferência por toda 

execução das etapas do contrato. 
 

2.4 - O objeto deverá ser entregue/executado rigorosamente de acordo com as especificações 

estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, bem como na proposta vencedora, sendo que 

a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba 

qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente. 
 

2.5 - A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da 

entrega/execução e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no 

Termo de Referência. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles 

instrumentos, será rejeitado o recebimento do mesmo. 

 

2.5.1 - A CONTRATADA se obriga a substituir imediatamente, a partir da notificação, os MATERIAIS 

em desacordo ou danificados. Caso a substituição dos itens não ocorra de imediato, estará a 
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CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste 

termo. 

 

2.6 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
 

2.6.1 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela contratante. 
 

2.6.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação 

da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas 

foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo 

haver rejeição no caso de desconformidade. 
 

2.6.3 – Recebidos os produtos, objeto contratado e se a qualquer tempo durante a sua utilização 

normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata 

substituição dos mesmos. 
 

2.6.4 - A contratada garantirá a qualidade dos produtos, obrigando-se a substituir aqueles que 

estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser 

imputada à Administração. 
 

2.6.5 - A Contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em 

conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as 

inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos. 
 

2.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa licitante 

vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.  

 

3. DO PAGAMENTO DO OBJETO 

  

3.1 – O valor global para os produtos, objeto desta ATA é de R$__________ (__________), e o 

valor unitário encontra-se na proposta financeira, que faz parte integrante desta ATA. 

 

3.1.1 – O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 

despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela Diretoria Executiva e Financeira, 

após a efetiva execução dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo gestor e 

fiscal da Ata, nos valores correspondentes aos quantitativos comprovadamente executados. 

 

3.1.2 - Os recibos comprovantes da execução deverão ser encaminhados ao Setor de Manutenção 

e Serviços Gerais, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que 

seja efetuado o pagamento. 

 

3.1.3 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento; 

 

3.2 – As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu campo de informações 

adicionais, o número da nota de empenho, mês de competência, número do contrato ou ata de 

registro de preço e o número da ordem de serviço. 

 

3.3 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor 

da fatura, pelo não cumprimento da execução das etapas dos serviços, desde que comprovada a 

responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura 

mensal. 

 

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, ou em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a alteração de preços ou compensação financeira. 
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3.7 - O Fornecedor Registrado deverá apresentar ao Setor de Manutenção e Serviços Gerais da 

AEVSF/FACAPE, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos 

atualizados: 

 

3.7.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda 

Estadual. 

 

3.7.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal.  

 

3.7.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida 

pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991. 

 

3.7.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido pela 

Caixa Econômica Federal. 

 

3.7.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 

 

3.8 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do 

Fornecedor Registrado. 

 

3.9 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 

inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 

 

3.10 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos 

realizados pelo Município de Petrolina, relativos ao objeto deste edital serão creditados, 

automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, 

conforme disposto no art. 4°, I da Lei Municipal 2.242 de 29/12/2009. 

 

3.11 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = TX  

I = (6 / 100):365  

I = 0,00016438  

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

4. DO PRAZO DE VALIDADE E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
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4.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data da sua assinatura, nos termos do art. 12 do Decreto nº. 7.892/2013, alterado 

pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018. 

 

5 - DAS RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR/FORNECEDOR REGISTRADO 

 

5.1 - Assinar a presente Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 

(CINCO) DIAS, contados da respectiva convocação. 

 

5.2 - Informar, no prazo máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, quanto à aceitação ou não do OBJETO 

para outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a 

manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste. 

 

5.3 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer 

natureza, decorrentes da execução dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na 

legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora; 

 

5.4 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao 

fornecimento/serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

5.5 - Não se valer desta Ata para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, 

nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento/serviços realizado 

(s), em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do ÓRGÃO 

GERENCIADOR; 

 

5.6 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

 

5.7 - Manter, durante o prazo de validade e o período de vigência da Ata de Registro de Preços, 

todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas no Edital de Pregão 

Eletrônico SRP nº. ___/2022. 

 

5.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em 

decorrência de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata de Registro de Preços, na forma do que 

dispõe o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.9 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial resultantes 

do objeto desta Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.10 – Disponibilizar funcionários em número suficiente para garantir a entrega/execução dentro 

do prazo estabelecido. 

 

5.11- Entregar os materiais/produtos em perfeitas condições de uso, no local, dia e horário 

indicados pelo Setor de Manutenção e Serviços Gerais da AEVSF/FACAPE. 

 

5.12 - Zelar pela qualidade e segurança dos produtos entregues, bem como pela segurança de 

seus funcionários, inclusive com a disponibilização dos EPIs e EPCs necessários. 

 

5.13 - Notificar a AEVSF/FACAPE caso sejam necessárias quaisquer adequações nos produtos. 

 

5.14 - Cumprir rigorosamente as especificações e exigências da Ata. 

 

5.15 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas, carga, 

descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.  

 

mailto:licitacao@facape.br


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE 

Setor de Licitações e Contratos - SELI 
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE.CEP: 56328-903. 

Fone: (87) 3866-3250 -  E-mail:  licitacao@facape.br 
 

 
 

 71 

5.16 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 

sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato.  

 

5.17 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE, ou terceiros, verificados em 

decorrência dos serviços, objeto deste contrato. 

 

5.18 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não sendo a 

CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.  

 

5.19 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize os serviços.  

 

5.20 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva independente de solicitação.  

 

5.21 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência 

de qualquer impedimento na prestação dos serviços; 

 

5.22 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações 

trabalhistas; 

 

6. DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 5º, VII do Decreto nº. 

7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018. 

b) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 

__/2022. 

c) Fiscalizar o OBJETO na forma estabelecida no Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. __/2022 

e seus anexos. Não obstante o FORNECEDOR/PRESTADOR REGISTRADO seja o único responsável 

pelos PRODUTOS O(s) ÓRGÃO(S) GERENCIADOR(ES) reserva(m)-se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços/produtos executados/entregues e aceitos pela AEVSF/FACAPE. 

d) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos PRODUTOS verificando o atendimento às 

especificações e demais normas técnicas. 

e)  Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento 

contratual; 

f) Fiscalizar e atestar as etapas da execução realizadas enviando relatórios, para pagamento 

mensal da prestação dos serviços. 

g) Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar 

imediatamente a contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte desta;  

h) Aplicar à contratada as sanções regulamentares e contratuais, quando se fizer necessário, 

garantindo-se o contraditório e a ampla defesa; 

i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.  

j) Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

no objeto executado, para que sejam corrigidos.  

l) Expedir ordem de início de execução específica para o início do presente contrato, devendo 

ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento, com 

especificações necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

7.1 - Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
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apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

 

7.2 - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 

assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no 

art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades 

sem o prejuízo de outras: 

 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa 

injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais 

penalidades; 

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da 

parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor 

da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais 

penalidades; 

e) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de 

Empenho, pela recusa injustificada do objeto nela relacionados, sem prejuízo das demais 

penalidades; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 

Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 

da Lei 8.666/93. 

 

7.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela AEVSF/FACAPE. 

 

7.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevados no todo ou 

em parte, quando a execução dos serviços for devidamente justificado e comprovado pela licitante 

a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito 

ou motivo de força maior. 

 

7.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da AEVSF/FACAPE, através de 

Guia de Recolhimento fornecida pelo Setor Financeiro e Contábil da AEVSF/FACAPE, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração reter o valor correspondente 

de pagamentos futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 

6.830/80, com os encargos correspondentes. 

 

7.6 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 

aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das 

propostas, que não aceitarem executar o objeto. 

 

7.7 - Para as penalidades previstas nesta ATA será garantido o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 – A fiscalização da ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO será exercida por servidor 

indicado pela Presidência, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, 
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dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas 

alterações). 

 

8.2 – Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições: 

 

I – Solicitar ao Fornecedor/Prestador e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos 

autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas 

solicitações de providências; 

II – Acompanhar a entrega/execução e atestar seu recebimento definitivo; 

III – Encaminhar ao Setor Financeiro e Contábil da AEVSF/FACAPE, os documentos que 

relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a 

pagamento; 

IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados à AEVSF/FACAPE.  

V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das 

faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao 

recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis 

para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de 

Preços.  

VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 

arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;  

VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço 

de novos valores ou anulações parciais;  

VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao Gestor da 

Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou 

defeitos observados; 

IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 

reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua 

quantidade e qualidade; 

X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando 

todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;  

XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem 

como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento; 

XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que 

cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;  

XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 

atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;  

 

8.3 - O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, 

para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo 

Fornecedor/Prestador: 

a) termo da Ata/Contrato;  

b) todos os aditivos, se existentes;  

c) edital da licitação; 

d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência; 

e) proposta do Fornecedor/Contratada;  

f) relação de faturas recebidas e pagas;  

g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.  

 

8.4 - O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da 

ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante responsável pela demanda da 

contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, 

manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, 

bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos 

procedimentos licitatórios. 
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8.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica 

informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências 

porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura 

organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos 

trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 9.2 da Ata. 

 

8.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do 

fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade 

competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou 

Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência 

mínima necessária à realização da nova contratação. 

 

8.4.3 - Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento 

das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à 

Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento 

dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.  

 

8.5 – A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor/Prestador de suas responsabilidades 

constantes nesta Ata. 

 

9. DA GESTÃO DA ATA 
 

9.1 – A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO será exercida por servidor, 

devidamente credenciado pela Presidência, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 

8.666/93, com suas alterações). 

 

9.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições: 
 

a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem 

como da Ata, dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, 

de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelas partes; 

b) Coordenar a atividade do Fiscal da Ata/Contrato, solicitando-lhe todas as informações que 

entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar 

conhecimento; 

c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, 

inclusive o controle do saldo da Ata/Contrato; 

d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal da Ata/Contrato; 

e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:  

e.1) alteração contratual ou da Ata, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou 

quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo restante da 

Ata/Contrato será insuficiente para atender as expectativas de utilização;  

e.2) cancelamento da Ata/rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou 

conveniência da Administração; e; 

e.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 

(sete) meses do término da vigência da Ata/Contrato, ou assim que for detectada a necessidade, 

em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou 

em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a 

impeça de contratar com a Administração; 

f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com 

antecedência mínima de 04 (quatro) meses do término da Contrato/Ata, da necessidade de 

prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas 

justificativas e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;  

g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos do Fornecedor 

referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros; 
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h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, 

executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento com 

vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos;  

i) Notificar formalmente o Fornecedor/Prestador quando forem constatados inadimplementos da 

Ata/Contrato, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema; 

j) Submeter os casos de inadimplementos da Ata/Contrato à unidade de acompanhamento, 

mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, o Fornecedor não 

apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a 

consecução do objeto da Ata/Contrato;  

k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal da Ata/Contrato, para 

verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de 

mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos da Ata e/ou da contratação e apoiar, 

sempre que solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, 

repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros e/ou abertura de novos 

procedimentos licitatórios;  

l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, 

por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar; 

m) Formalizar todo e qualquer entendimento com o Fornecedor/Prestador ou o seu preposto, 

assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;  

n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da Ata/Contrato, para acompanhar a 

execução da Ata/contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao 

alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e 

 

9.2.2 - A solicitação de que trata a “alínea k” deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte. 

 

9.2.3 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na “alínea f” deste item não puder ser 

atendida, o Gestor da Ata/Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa 

mercadológica de que trata a “alínea k”, em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem 

der causa. 

 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
 

10.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do 

fornecedor/prestador obedecerão à disciplina do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos 

Federais 8.250/2014 e 9.488/2018. 

 

11 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

11.1 - A presente Ata de Registro de Preços regula-se pelo Decreto Municipal n.º 048/2009 de 10 

de julho de 2009, e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 

8.666, de 21/06/1993 e respectivas alterações, Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos 

Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal n° 10.0024/2019 e Lei 10.520/02e 

demais legislações pertinentes. 

 

12. DOS CASOS OMISSOS 
 

12.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 

decididos pela Administração, aplicando-se as demais disposições constantes no Decreto nº. 7.892 

de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Municipal n.º 

048/2009 de 10 de julho de 2009, e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, Decreto Federal n° 

10.0024/2019 e Lei 10.520/02, Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e demais diplomas legais pertinentes 

que fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de transcrições. 

 

13 - DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

13.1 - A publicação da presente Ata de Registro de Preços deverá ser providenciada em extrato no 

Diário Oficial do Município, como condição indispensável para sua eficácia, até o 5º (quinto) dia útil 
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do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, de 

acordo com o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº. 8.666/93. 

 

14 - DO FORO 
 

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, para dirimir as questões 

derivadas desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

 

14.2 - E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de 

Registro de Preços em 04 (quatro) vias, e igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, 

rubricadas as páginas precedentes, que deverá ser publicada no D.O.M., para que surta seus 

efeitos, jurídicos obrigando-se por si e seus sucessores. 

 

Petrolina-PE, ____de_____de_____. 

 

 

(Assinatura digital) 

 

______________________________________ 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

______________________________________ 

PRESTADOR REGISTRADO 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

(Assinatura digital)                                       (Assinatura digital) 

_______________________________      _________________________________ 

C.P.F. Nº                                                         C.P.F. Nº  
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

DO CADASTRO DE RESERVA 

 

 

 

Empresas que aceitaram registrar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora:  

 

1. (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada 

por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);  

2. (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada 

por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);  

3. (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada 

por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); 
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ANEXO V –  

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N° XXX/2022 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MODELOS 

ANATOMICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

AEVSF/FACAPE E A EMPRESA ____, 

CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

____/2022. 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 

11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, 

Petrolina/PE, representada neste ato pela sua Diretora Presidente Interventora, a Sra LARISSA 

FERNANDES SOEIRO, Brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade sob nº ________ e 

do CPF nº ________, e do outro lado a empresa, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa ___, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede a ____, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º ____, neste ato representado 

por __, inscrito no C.P.F./MF sob o n.º _____, residente e domiciliado na cidade de _______, 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 

2000, Decreto Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 

9.488/2018, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelos Decretos 

Municipais nº 021/2020, de 30 de março de 2020, n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009 e nº 004 

de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 

128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, Lei Municipal n.º 2.242 de 

29 de dezembro de 2009, têm entre si justo e acordado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

MODELOS ANATÔMICOS DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM PARA O CURSO DE 

MEDICINA A SER IMPLANTADO NA AEVSF/FACAPE DA AEVSF/FACAPE, sob demanda, 

durante o  ano de 2022, visando atender as necessidades da AEVSF/FACAPE, de acordo com as 

especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital. 

1.2 – As especificações, quantitativos e valores unitários são os constantes na cláusula terceira 

deste instrumento, conforme proposta da CONTRATADA, que faz parte integrante deste 

instrumento independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 - O objeto deste certame deverá ser executado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a 

depender do item solicitado, em consonância com a autorização de execução (Ordem de 

Fornecimento - O.F.), que deverá ser feita por escrito ou e-mail pelos responsáveis designados 

pela AEVSF/FACAPE, a partir da Ordem de Fornecimento. 
 

2.2.1 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega/execução, e aceitos pela 

Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
 

2.2.2 - Os pedidos de prorrogação de prazo de execução só serão examinados quando formulados 

até o prazo limite do item acima. 
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2.2.3 - Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, 

seguros, frete, impostos, instalação e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços/aquisição e entrega dos materiais cotados. 
 

2.2.4 - Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento 

Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 

digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a 

especificação qualitativa e quantitativa do(s)item(ns) objeto(s) recebido (os) e o local do 

recebimento; 
 

2.2.5 - O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura 

inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual. 
 

2.2.6 - O objeto deste certame deverá ser executado, sem qualquer custo adicional, obedecidas as 

etapas descritas no Termo de Referência. 
 

2.2 – O objeto deste instrumento, deverão ser entregues conforme especificações técnicas 

constante do Termo de Referência na Sede da AEVSF/FACAPE, no Setor de Almoxarifado, situada 

na BR 203 KM 02 – Campus Universitário, s/nº - Vila Eduardo – Petrolina/PE, das 8h às 12h e das 

14 às 17h, Fone (87) 3866-3212/3200.   
 

2.3 - A Nota Fiscal será emitida em nome da AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO – AEVSF, estabelecida na BR 203, km 02, Campus Universitário, s/nº, Vila Eduardo, 

Petrolina/PE. CEP.: 56328-903. 

 

2.4 - A referida autorização deverá ser emitida/assinada por servidor devidamente autorizado pelo 

Setor de Manutenção e Serviços Gerais. A autorização/ordem somente terá validade se assinada 

por servidor (a) previamente designado. 

 

2.5 – A CONTRATADA somente fará quaisquer entregas mediante o recebimento da ORDEM DE 

FORNECIMENTO devidamente assinada e carimbada por servidor (a) previamente designada.  

 

2.6 - Quanto à entrega: 

 

2.6.1 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados 

até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega e aceitos pela Contratante, não serão 

considerados como inadimplemento contratual. 

 

2.6.2 - Os pedidos de prorrogação de prazo de execução/entrega só serão examinados quando 

formulados até o prazo limite do item acima. 

 

2.6.3 - Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, 

seguros, frete, impostos, instalação e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

aquisição e entrega dos materiais cotados. 

 

2.6.4 - Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento 

Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 

digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a 

especificação qualitativa e quantitativa do(s)item (ns)/serviço(os) recebido (os)/executado (os) e o 

local do recebimento; 

 

2.6.5 - O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura 

inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual. 

 

2.6.6 - O objeto deste certame, deverá ser executado, sem qualquer custo adicional, obedecidas 

as etapas descritas neste Termo de Referência. 
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2.6.10 - É de responsabilidade do Fiscal do Contrato o acompanhamento e conferência por toda 

execução das etapas do contrato. 

 

2.6.11 - A CONTRATANTE poderá não aceitar a execução dos serviços em desacordo com as 

especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato. 

 

2.6.12 - A CONTRATADA se obriga a substituir imediatamente, a partir da notificação, os produtos 

em desacordo ou danificados. Caso a substituição dos itens não ocorra de imediato, estará a 

CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste 

termo. 

 

2.6.13 - A entrega dos produtos deverá ser feita de acordo com as especificações, quantidades e 

prazos estabelecidos neste termo de referência. 

 

2.6.14 – O prazo de garantia do produto seguirá as normas de especificação, constante nas 

especificações e garantias, do Termo de Referência. 

 

2.6.15 – Os produtos, objeto deste termo, deverão fazer-se acompanhar da nota fiscal/fatura 

discriminativa para efetivação de sua entrega. A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia de 

qualidade na aquisição de todos os produtos entregues e substituir, imediatamente após a 

notificação, aquele que apresentar qualquer problema sem implicar aumento no preço ofertado, 

sob pena de aplicação de sanções de acordo com contrato. 

 

2.6.17 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Edital 

será exclusiva do servidor autorizado, encarregado de acompanhar a execução do processo de 

execução/entrega e recebimento do objeto contratado, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

2.6.18 - O objeto deverá ser entregue/executado rigorosamente de acordo com as especificações 

estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, bem como na proposta 

vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, 

sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente. 

 

2.6.19 - Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito 

cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre a 

execução dos serviços dos itens deste certame. 

 

2.6.20 – Os preços dos produtos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos ou 

quaisquer outras despesas, que ocorrerão por conta do fornecedor.  

 

2.7 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 

 

2.7.1 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela contratante. 

 

2.7.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação 

da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas 

foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo 

haver rejeição no caso de desconformidade. 

 

2.7.3 - Caso a reparação do objeto não ocorra no prazo determinado, estará a 

CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 

previstas neste edital e seus anexos. 
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2.7.4 - A Contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em 

conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as 

inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos. 

 

2.7.5 - Deverá constar no Termo do Recebimento Provisório como do Termo de Recebimento 

Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 

digitação, indicando inclusive o número da matrícula/portaria, no caso de servidor, a data do 

recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido (s) e o local do 

recebimento. 

 

2.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo.  

 

2.9 - O produto recusado que não for retirado pela contratada no prazo estabelecido será enviado 

a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública municipal, ou 

para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

 

2.10 - A Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a 

substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação 

que não possa ser imputada à Administração. 

   

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 

REAJUSTE 

 

3.1 – O valor global do objeto deste contrato é de R$ ____ (_________). 

 

3.2 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de acordo com o Anexo I. 

 

3.3 – O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 

despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela Secretaria de Finanças da Secretaria 

Municipal de Educação após a efetiva execução dos serviços, obedecido o cronograma referenciado 

neste termo, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo gestor e fiscal da Ata, nos valores 

correspondentes aos quantitativos comprovadamente executados. 

 

3.3.1 - Os recibos comprovantes dos serviços deverão ser encaminhados ao Setor Financeiro da 

AEVSF/FACAPE, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que 

seja efetuado o pagamento. 

 

3.3.2 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento; 

 

3.3.3 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da 

entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o 

aceite completo dos produtos. 

 

3.3.4 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu campo de informações 

adicionais, o número da nota de empenho, mês de competência, número do contrato ou ata de 

registro de preço e o número da ordem de serviço. 

 

3.3.5 - O setor responsável encaminhará ao Setor Financeiro da AEVSF/FACAPE solicitação de 

pagamento acompanhada de toda a documentação necessária à sua liquidação. 

 

3.3.6 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do 

valor da fatura, pelo não cumprimento do serviço, desde que comprovada a responsabilidade da 

CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura vincenda; 
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3.4 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, ou em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a alteração de preços ou compensação financeira; 

 

3.5 - A CONTRATADA deverá apresentar ao Setor de Manutenção e Serviços Gerais da 

AEVSF/FACAPE para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos 

atualizados: 

 

3.5.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda 

Estadual. 

 

3.5.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal.  

 

3.5.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida 

pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991. 

 

3.5.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido pela 

Caixa Econômica Federal. 

 

3.5.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 

 

3.6 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

CONTRATADA. 

 

3.7 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 

inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 

 

3.8 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos 

realizados pelo Município de Petrolina, relativos ao objeto deste edital serão creditados, 

automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, 

conforme disposto no art. 4°, I da Lei Municipal 2.242 de 29/12/2009. 

  

3.9 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = TX  

I = (6 / 100):365  

I = 0,00016438  

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Programa de Trabalho: 12.364.3904.2.4301 e 12.364.3905.2.4303  – Criação, e 
Instalação dos Cursos de Saúde; 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.0 – Equipamento e material Permanente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo 

este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na 

conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 

contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 

 

7.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 

do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor 

da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar 

do recebimento da notificação.  

 

7.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, 

sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

 

7.3 – A multa que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PMP-PE, 

ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer 

natureza, decorrentes da execução dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na 

legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora; 

 

8.2 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao 

fornecimento/serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

8.3 - Não se valer deste Contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 

garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento/serviços 

realizado(s), em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE; 

 

8.4 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 
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8.5 - Manter, durante o prazo de validade e o período de vigência contratual, todas as condições de 

habilitação e qualificação previamente exigidas no Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 

013/2022. 

 

8.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em 

decorrência de sua culpa ou dolo, na execução deste contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

8.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial resultantes 

do objeto deste CONTRATO, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº 8.666/93. 

 

8.8 – Disponibilizar funcionários em número suficiente para garantir a entrega/execução dentro do 

prazo estabelecido. 

 

8.9 - Prestar os serviços / entregar os produtos em perfeitas condições de uso, no local, dia e 

horário indicados pela AEVSF/FACAPE. 

 

8.10 - Zelar pela qualidade e segurança dos serviços a serem prestados/ produtos entregues, bem 

como pela segurança de seus funcionários, inclusive com a disponibilização dos EPIs e EPCs 

necessários. 

 

8.11 - Notificar a AEVSF/FACAPE caso sejam necessárias quaisquer adequações nos 

serviços/produtos entregues. 

 

8.12 - Cumprir rigorosamente as especificações e exigências do Contrato. 

 

8.13 - Observar a legislação trabalhista, previdenciária, assistenciais, sindicais e sanitárias 

vigente, sendo considerada única empregadora não havendo qualquer vínculo ou solidariedade 

empregatícia com a contratante. 

 

8.14 - Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos, prejuízos materiais e /ou 

pessoais causados à prefeitura, seus empregados e /ou à terceiros, como consequência de 

imperícias, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados. 

 

8.15 - A CONTRATADA se obriga a substituir imediatamente, a partir da notificação, os itens em 

desacordo ou danificados. Caso a substituição dos itens não ocorra de imediato, estará a 

CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste 

termo. 

 

8.16 - Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito 

cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre a 

execução dos serviços dos itens deste certame. 

 

8.17 – Os preços dos produtos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos ou 

quaisquer outras despesas, que ocorrerão por conta do fornecedor.  

 

8.18 - Apresentar o faturamento do fornecimento/serviços, devidamente atestado. 

 

8.19 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 

ocorrência de qualquer impedimento na prestação dos serviços; 

 

8.20 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão 

de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 

reclamações trabalhistas; 
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8.21 Executar o objeto em perfeitas condições de uso e consumo, no local, dia e horário nos 

locais indicados por escrito pela AEVSF/FACAPE. 

 

8.22 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas, carga, 

descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.  

 

8.23 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 

sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato.  

 

8.24 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE, ou terceiros, verificados em 

decorrência dos serviços, objeto deste contrato; 

 

8.25 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento; 

 

8.26 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva independente de solicitação; 

 

8.27 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência 

de qualquer impedimento na prestação dos serviços; 

 

8.28 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações 

trabalhistas; 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento 

contratual; 

 

9.2 – Fiscalizar e atestar as etapas da execução realizadas enviando relatórios, para pagamento 

mensal da prestação dos serviços. 

 

9.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

9.4 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar 

imediatamente a contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte desta; 

 

9.5 – Aplicar à contratada as sanções regulamentares e contratuais, quando se fizer necessário, 

garantindo-se o contraditório e a ampla defesa; 

 

9.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

 

9.7 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto provisoriamente com as 

especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 

 

9.8 - Notificar o contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

no objeto, para que sejam corrigidos. 

 

9.9 - Expedir ordem de início de execução específica para o início do presente contrato, devendo 

ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento, com 

especificações necessárias à perfeita execução do objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as 

hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua 

denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei 

supra referida. 

 

10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, 

nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

 

10.3 - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer 

das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com 

prova de recebimento, e ainda: 

 

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante 

aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização; 

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;  

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão 

ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 

b.3 - Interrupção ou atraso na execução do objeto deste contrato; 

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA; 

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 

alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

 

10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde 

que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que 

tornem impossível a entrega dos produtos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Conforme Art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta 

Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais.” 

 

11.2 - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 

assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no 

art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades 

sem o prejuízo de outras: 

 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa 

injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais 

penalidades; 
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c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da 

parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor 

da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais 

penalidades; 

e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de 

Empenho, pela recusa injustificada no serviço nela relacionado, sem prejuízo das demais 

penalidades; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 

Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 

da Lei 8.666/93. 

 

11.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela AEVSF/FACAPE. 

 

11.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo 

ou em parte, quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado e comprovados 

pela empresa licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da 

ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

11.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da AEVSF/FACAPE, através 

de Guia de Recolhimento fornecida pelo Setor Financeiro e Contábil, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação, podendo a AEVSF/FACAPE reter o valor correspondente de 

pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a Lei 

6.830/80, com os encargos correspondentes. 

 

11.6 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 

aplicam às demais empresa licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação 

das propostas, que não aceitarem executar os serviços. 

 

11.7 - Para as penalidades previstas neste contrato será garantido o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

 

11.8 – As multas a que se referem aos itens anteriores serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela AEVSF/FACAPE ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e 

poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 – A fiscalização do CONTRATO será exercida por servidor designado pela Presidência, ao 

qual  competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à 

CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações); 

 

12.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições: 

 

12.2.1 - Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências. 

 

12.2.2 - Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo. 

 

12.2.3 - Encaminhar ao Setor Financeiro da AEVSF/FACAPE, os documentos que relacionem as 

importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento. 
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12.2.4 - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos à AEVSF/FACAPE. 

 

12.2.5 - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução do fornecimento e/ou obras 

contratadas, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o 

recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do contrato e enviar ao 

Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme 

definido no instrumento de contrato. 

 

12.2.6 - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 

arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

 

12.2.7 - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar 

reforço de novos valores ou anulações parciais; 

 

12.2.8 - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao 

Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas 

ou defeitos observados; 

 

12.2.9 - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 

reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e 

qualidade; 

 

12.2.10 - Formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA ou seu Preposto, adotando 

todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 

 

12.2.11 - Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, bem 

como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento; 

 

12.2.12 - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 

cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento e/ou serviços; 

 

12.2.13 - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 

atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades; 

 

12.3 - O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, 

para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela 

Contratada: 

 

a) termo contratual; 

b) todos os aditivos, se existentes; 

c) edital da licitação; 

d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência; 

e) proposta da Contratada; 

f) relação de faturas recebidas e pagas; 

g) toda correspondência com a Contratada. 

 

12.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual 

deverá consultar a Área Requisitante ou demandante responsável pela demanda da contratação, 

sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se 

sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de 

seu interesse na prorrogação da vigência contratual. 

 

12.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota técnica 

informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências 
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porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura 

organizacional da AEVSF/FACAPE, responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos 

trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 13.2 deste contrato. 

 

12.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do 

fornecimento/serviços, deverá o Fiscal de Contrato submeter o assunto à autoridade competente 

da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de 

Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima 

necessária à realização da nova contratação. 

 

12.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento 

das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar ao 

Setor/Coordenação responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual 

descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades. 

 

12.5 – A ação de Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

13.1 - A gestão do CONTRATO será exercida pelo(a) servidor(a) _________________, 

devidamente credenciada pela AEVSF/FACAPE, a qual  competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 

8.666/93, com suas alterações); 

 

13.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições: 

 

13.2.1 - Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, 

bem como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de 

modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelas partes. 

 

13.2.2 - Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que 

entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar 

conhecimento; 

 

13.2.3 - Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto 

contratado, inclusive o controle do saldo contratual; 

 

13.2.4 - Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato. 

 

13.2.5 - Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de: 

 

13.2.5.1 - alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou 

quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual 

restante será insuficiente para atender as expectativas de utilização. 

 

13.2.5.2 - rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da 

Administração. 

 

13.2.5.3 - abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 

(sete) meses do término contratual, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da 

inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da 

impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de 

contratar com a Administração. 

13.2.6 - Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e 

com antecedência mínima de 4 (quatro) meses do término contratual, da necessidade de 
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prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas 

justificativas; 

 

13.2.7 - Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da 

Contratada referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros; 

 

13.2.8 - Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, 

executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento com 

vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos; 

 

13.2.9 - Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos 

contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema; 

 

13.2.10 - Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento, 

mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não 

apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a 

consecução do objeto da contratação; 

 

13.2.11 - Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal do Contrato, para 

verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de 

mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos de contratação e apoiar, sempre que 

solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, 

reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros; 

 

13.2.12 - Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões 

relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar; 

 

13.2.13 - Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim 

como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos; 

 

13.2.14 - Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da contratação, para 

acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas 

necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração. 

 

13.3 - Havendo novo procedimento licitatório em curso, se houver possibilidade legal de 

prorrogação e o objeto contratado não puder ter descontinuidade de cobertura contratual, o Gestor 

do Contrato deverá comunicar interesse na prorrogação, observado o estabelecido na “alínea f”, 

expressando as eventuais ressalvas assim como a necessidade de previsão de rescisão contratual a 

qualquer tempo no interesse da Administração. 

 

13.3.1 - A solicitação de que trata a “alínea k” deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte. 

 

13.3.2 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na “alínea f” deste item não puder ser 

atendida, o Gestor do Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica 

de que trata a “alínea k”, em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa. 

 

13.3.3 - Quando a unidade de acompanhamento for notificada da necessidade de prorrogação e 

receber a pesquisa mercadológica que comprove as condições vantajosas da prorrogação, com 

antecedência menor que 21 (vinte e um) dias corridos, a contar do término da vigência do 

contrato, a demanda somente será atendida com autorização prévia e expressa da AEVSF/FACAPE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e 

subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre 

qualquer título ou fundamento. 
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14.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, 

no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e 

condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados. 

 

14.3 - As PARTES CONTRATANTES obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato 

em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

14.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, 

aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 

 

14.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo 

empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de 

trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, 

renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure. 

 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual 

teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos. 

 

 

Petrolina-PE, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

(Assinatura digital) 

 

______________________________________ 

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

(Assinatura digital)                                        (Assinatura digital) 

_______________________________       _________________________________ 

C.P.F. Nº                                                          C.P.F. Nº 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 013/2022 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 

 

 

 

A empresa ___________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº ____, por intermédio de seu representante 

legal, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da 

lei, que todas as documentações anexadas ao sistema são autênticas. 

 

 

 

_______________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

C.P.F. Nº  
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ANEXO VII  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 013/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

A empresa _____, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _____, DECLARA, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas 

pelo o pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer 

tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões 

relativas ao julgamento. 

 

 

 

___________, ___ de _____ de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

C.P.F. Nº  

 

 

 

(OBS.: Modelo meramente sugestivo.) 
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ANEXO VIII  

 

MODELO DE SOLICITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA NA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS – DECLARAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 013/2022 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – DECLARAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS 

 

 

A empresa ____________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº  __________________, aceita reduzir o 

preço dos serviços/itens abaixo ao valor da proposta da empresa licitante mais bem classificada no 

Pregão Eletrônico/SRP n.º 013/2022, e assim solicita sua inclusão no cadastro de reserva da 

Ata de Registro de Preços, conforme disciplinado no item 21 – DO CADASTRO RESERVA deste 

Edital.  

 

 

ITEM VENCEDOR VALOR (R$) 

   

 

 

Petrolina - PE, ____ de ____________________ de 2022.  

 

Ass: _______________________________ 

 

Nome______________________________ 

 

Cargo______________________________  

 

CPF___.____.____-__  

 

Razão Social_________________________  

 

CNPJ____.____.____/__ 
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ANEXO IX –  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E  

SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2022. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 013/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL 

 

 

Para fins de participação na Licitação do Pregão Eletrônico SRP __/2022, a empresa ________, 

inscrita no C.N.P.J. sob o nº ______, com sede a _____, DECLARA, sob as penas da Lei, 

notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade 

ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio 

ambiente, tais como:  

 

O serviço será realizado de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no Art. 

5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil da Presidência da República, no que 

couber; 

 

Que os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagens adequadas, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante 

o transporte e o armazenamento. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 - Art. 

5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando 

da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: - inciso 

III) 

 

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à 

fiscalização pelos órgãos responsáveis.  

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

C.P.F. Nº  

 

 

 

(OBS.: Modelo meramente sugestivo.) 
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