MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 100/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 119-2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 78/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP
01. DO PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, através de seu DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS torna público, para conhecimento de todos os
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, com cota reservada, de acordo com o descrito neste edital e
seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, dentre
outras cominações legais (art. 40, caput, Lei 8.666/93), e pelos princípios da supremacia do
interesse público e indisponibilidade do interesse público.
O Pregoeiro designado através da Portaria nº 9.801, de 08 de janeiro
de 2018, processará e julgará a presente licitação, devidamente auxiliado pela Equipe de
Apoio, nos termos do artigo 2º da mesma norma (art. 38, III, Lei 8.666/93).
O PREGÃO será realizado dia 28 de novembro de 2018, com início às
09 horas, na sala de reuniões do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, sito à
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal), quando
deverão ser apresentados, no início, os DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, A
DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E OS
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos
presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes
documentação e proposta, poderão ser entregues no protocolo do Departamento de
Licitações, Contratos e Convênios, no mesmo endereço em que será realizada a sessão
pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital.
02. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
02.01. A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e material
permanente para as unidades de saúde do Município, conforme as especificações e
quantidades constantes do Termo de Referência (art. 6º, inciso III, 40, I, Lei 8.666/93),
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mediante recursos provenientes das Propostas de Aquisição de Equipamento/Material
Permanente de nº 11859.367000/1170-06, 11859.367000/1170-11 e 11859.367000/117007, Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto Aquisição de Equipamento e Material
Permanente n.º 28150005, 15810009, 28010002 e 28050004 do Ministério da Saúde.
03. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
03.01. As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial
Eletrônico do Município1. As demais condições constam do presente edital, seus anexos e
minuta do contrato (art. 37, Constituição Federal).
03.02. Do objeto pretendido pelo Município, será reservada uma quota para
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso III, da Lei
Complementar nº 123/06.
03.03. Com relação à cota reservada, no caso de não comparecimento de no mínimo 03
(três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório, a cota reservada será aberta aos demais participantes não enquadrados no
conceito de ME e EPP, no mesmo ato (art. 8º, parágrafo 2º, Decreto n. 8.538/15).
04. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.01. As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por conta da
dotação orçamentária, consignada no orçamento com vigência no exercício de 2018, sob a
classificação funcional programática e categoria econômica abaixo discriminada, decorrente
de repasses efetuados pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, de acordo
com emendas parlamentares:
19.01. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010006.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA:

4.4.90.52.00

05. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/doiscorregos/
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05.01. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus
Anexos.
05.02. Estão impedidas de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que se
enquadrem, dentre outras estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:
05.02.01. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS nos termos do inciso III
do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
05.02.02. Impedidas de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS nos
termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.
05.02.03. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98.
05.02.04. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e
quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n°
8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva reabilitação.
05.02.05. Impedidas por força do artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Dois Córregos 2.
05.03. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
06. DO CREDENCIAMENTO
06.01. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento no
horário designado, e entregar ao Pregoeiro, cópia autenticada ou cópia simples
devidamente acompanhada dos respectivos originais dos seguintes documentos:
06.01.02. Carteira de identidade ou documento legal equivalente;

2

Art. 84 – Não poderão contratar com o Município, o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores municipais
que ocupem cargos de chefia ou confiança, bem como as pessoas ligadas a eles por matrimônio ou união de fato,
parentesco afim ou consanguíneo, por legitimação ou adoção, até segundo grau.
Parágrafo único: Livres estão destas proibições os contratos:
I – com cláusulas e condições uniformes;
II – firmados com pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que nelas as pessoas enumeradas no “caput” deste artigo
ocupem cargos de diretor, gerente ou sócio controlador;
III – os resultantes de licitações, mantido o impedimento às pessoas do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.
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06.01.03. Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as
suas alterações ou da consolidação respectiva, devidamente registrados, em se tratando de
sociedade empresária e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de
documentos que comprovem seus administradores;
06.01.04. Documento que o credencie a participar deste certame – procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida – através da qual lhe sejam
atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em
direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante (art. 654, parágrafo 2º, da
Lei 10.406/02, Código Civil).
06.01.05. O sócio, o proprietário ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes
para agir isoladamente em nome da empresa, está dispensado da apresentação do
documento especificado no subitem 06.01.04. devendo apresentar todos os demais
documentos exigidos no subitem 06.01.03. para o seu credenciamento.
06.01.06. A procuração de credenciamento deverá obedecer ao modelo do ANEXO II deste
Edital, e, se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao
credenciamento.
06.02. Apresentar Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação ao teor do que dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, a qual deverá ser entregue no ato do credenciamento.
06.02.01. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível,
administrativa e penalmente.
06.03. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e
“Proposta Comercial”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope
separado denominado “Credenciamento”, cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social em vigor, e de todas as suas alterações ou da consolidação respectiva,
juntamente com a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo constante no Anexo III, deste edital.
06.03.01 A não apresentação do credenciamento de representante não será motivo de
inabilitação da empresa, que, neste caso, ficará apenas impedida de se manifestar durante
os trabalhos.
06.04. É admitido somente um representante por proponente.
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06.05. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das (os) proponentes que comparecerem, o
PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte
consistente no recebimento e conferência da declaração exigida neste Edital.
07. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (nº 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nº 02)
07.01. Os ENVELOPES respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 01) e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02), deverão ser apresentados, fechados e
indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da(o)
proponente, os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2018
PROCESSO Nº 119-2018
“ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS”
NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
----------------------------------------------------------------------------------------PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2018
PROCESSO Nº 119-2018
“ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
07.02. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via,
sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise.
07.02.01. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA.
07.03. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02) poderão ser apresentados em
original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive
expedidos via internet.
07.03.01. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à
apresentação do original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE nº 02, para
a devida autenticação.
07.03.01.01. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas
por parte do PREGOEIRO.
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07.03.01.02. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a
indisponibilidade referida e não tendo sido apresentados os documentos preconizados,
inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
07.03.02. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e
traduzidos para o português por tradutor público juramentado.
07.03.03. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos
envelopes.
08. CONTEÚDO DA PROPOSTA
08.01. A proposta de preço deverá contar os seguintes elementos, conforme ANEXO I-B:
a) nome, endereço, telefone, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) preço unitário e total de cada item;
d) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produto cotado,
em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência;
e) assinatura do representante legal.
08.02. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos e quaisquer encargos diretos e
indiretos inerentes à execução do objeto da licitação, na conformidade das exigências
consignadas no edital, tais como tributos, encargos trabalhistas, etc, e todos e quaisquer
outros encargos que incidem ou venham a incidir sobre os respectivos preços, sobretudo
transporte.
08.03 Se houver divergências entre o preço unitário e o preço total indicados pelo(a)
proponente, apenas o preço unitário será considerado válido e o total será corrigido de
forma a conferir com aquele.
08.04. A mercadoria cotada deverá se enquadrar nas normas oficiais, visando assegurar a
qualidade dos mesmos.
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08.05. A proposta deverá ser apresentada exclusivamente na expressão monetária vigente
no País (art. 5º, Lei 8.666/93).
09. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
09.01. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
09.02. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são
os seguintes (art. 27 da Lei 8.666/93):
I – Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedade empresária.
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos
estarem traduzidos para o vernáculo por tradutor oficial.
f) Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da
empresa deverá ser compatível com o objeto licitado;
g) Os documentos listados nos itens “a” a ”e” não precisarão constar do Envelope n° 2 Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
II – Qualificação Econômico-financeira:
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a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (súmula
50 do TCESP);
III – Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda;
b) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa Conjunta da
Receita Federal do Brasil;
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante (da empresa
participante);
f) Declaração do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente, conforme dispõe o art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal,
e para fins do disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, combinado com o
art. 1º do Decreto Federal nº 4.358, de 05/9/2002, e no objetivo de cumprir a exigência do
Inciso V, do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993.
09.03. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 42, LC
123/06).
09.04. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista,
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da fase de habilitação do Pregão,
prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, para efeitos de assinatura do
contrato.
09.05. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 09.04, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
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procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº
10.520/02.
09.06. Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial. Os documentos expedidos via internet ficarão sujeitos à comprovação de
autenticidade (art. 32 Lei 8.666/93).
09.07. Todas as Certidões solicitadas para comprovação da regularidade fiscal da licitante
poderão ser positivas com efeito de negativas.
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
10.01. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
10.02. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação (art. 43, IV, 8.666/93).
10.03. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto
não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital e anexos (art. 40,
parágrafo 2º, da Lei 8.666/93).
10.04. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do calor da proposta.
10.05. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
10.06. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios (art. 4º, VIII, IX Lei 10.520/02):
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).
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No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;
10.07. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso e empate
de preços.
10.08. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.
10.09. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, devendo ser
definidos na sessão de abertura do presente pregão.
10.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
10.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado.
10.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente às penalidades legais cabíveis.
10.13. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
10.14. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
10.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
10.16. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
10.17. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
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habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
10.18. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% superiores à proposta
mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte (art. 44, § 1º, e 45, § 2º, da Lei Complementar n. 123/06, o
Estatuto da Micro Empresa).
10.18.01. Ocorrendo o empate entre duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte
forma:
I) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, situação em que
sua proposta será classificada em primeiro lugar (art. 45, inciso I, da Lei Complementar n.
123/06);
II) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
item “10.19”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, inciso II,
da Lei Complementar n. 123/06);
III) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido anteriormente, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta (art. 45, inciso III, da Lei Complementar n. 123/06).
10.18.02. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada e que se
enquadre no item “10.19”, será convocada pela Comissão, para apresentar nova proposta
no prazo máximo de um dia útil, contado à partir da comunicação do resultado da
classificação, a qual deverá ser entregue datilografada ou impressa por processo eletrônico
em uma única via, preferencialmente em papel timbrado da licitante, sob pena de
preclusão.
10.18.03. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item “10.19” e seus
subitens, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.
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10.18.04. Nos demais casos que não exijam o tratamento diferenciado e favorecido previsto
na Lei Complementar n. 123/2006, ocorrendo igualdade de preços entre duas ou mais
propostas, após obedecido o disposto no art. 3º, § 2º da Lei n. 8.666/93, o critério a ser
adotado para o desempate será obrigatoriamente o SORTEIO.
10.18.05. O sorteio consistirá em colocar-se dentro de uma urna vinte peças absolutamente
iguais, numeradas de um a vinte, considerando-se vencedora a licitante que tirar o número
maior, devendo o número tirado ser recolocado na urna e assim sucessivamente, de forma
a propiciar igualdade de condições no sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-á idêntica
operação para as licitantes que mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma
vencedora (art. 45, § 2º, da Lei n. 8.666/93).
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.01. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para
apresentação de memoriais devidamente protocolizados junto ao pregoeiro, ficando as
demais licitantes desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr no término do prazo recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos (art. 4º, XVIII, Lei 10.520/02).
11.02. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à
licitante vencedora e encaminhamento do processo à autoridade para homologação.
11.03. Caso haja interposição de recurso, o mesmo deve ser protocolado junto ao pregoeiro
no Departamento de Licitações, Contratos e Convênios. Não serão aceitos recursos
enviados via e-mail ou pelo correio.
11.04. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhálo devidamente informado à autoridade competente.
11.05. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
11.06. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
E-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS

11.07. No caso da impugnação ou do recurso serem julgados infundados, protelatórios ou
não condizentes com a boa-fé, será instaurado procedimento administrativo para apurar
eventual infringência aos art. 4º e 93 da Lei n. 8.666/93, com ulteriores providências
cabíveis, caso estejam demonstradas as ocorrências referidas, mediante contraditório e
ampla defesa, sem prejuízo da reparação integral do dano (art. 5º da Lei n. 13.105/15, o
Código de Processo Civil, e art. 2º, parágrafo único, inciso IV, e 4º, da Lei n. 9.784/99, o
Processo Administrativo Federal, e art. 187 e 927 do Código Civil).
11.07.01. Na hipótese de estarem presentes os indícios de prática dos crimes previstos na
Lei nº 8.666/93, cópia dos autos serão encaminhados à autoridade policial para instauração
de inquérito policial (art. 5º, § 3º, do Decreto-lei n. 3.689/41, o Código de Processo Penal).
11.08. Considera-se infundada, protelatória ou não condizente com a boa-fé a impugnação
ou recurso que impeça ou perturbe a realização normal do procedimento licitatório, com
alegações contrárias à disposição de lei e pretensão contrária ao Edital (exceto se for
ilegalidade do ponto combatido), sendo o ônus da prova do impugnante, tendo em vista
que os atos administrativos se presumem legais e gozam de fé pública.
11.09. Toda pessoa tem direito de representação perante o Tribunal de Contas, nos termos
do art. 113, § 1º, da Lei n. 8.666/93. Mas, sempre que ela for julgada improcedente pelo
órgão de controle, e neste caso, em virtude da interposição, causar prejuízo à
Administração Pública pela paralização de suas atribuições constitucionais, a pessoa
responsável incorrerá no mesmo procedimento do item 11.7, sem prejuízo do dever de
reparar o dano, como medida de combate à leviandade da conduta (art. 186 do Código
Civil).
12. CONSULTAS, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
12.01. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado no Departamento de
Licitações, Contratos e Convênios do Município, sito à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 –
Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal), durante o seu expediente normal, de segunda
a sexta-feira, das 13h às 16h, e no site www.doiscorregos.sp.gov.br, até a data aprazada
para recebimento dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.
12.02. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo
Municipal, instituído através da Lei Municipal nº 3.206, de 24 de abril de 2007, além de ser
afixado no quadro de avisos do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios. O
EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local
especificado no item anterior.
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13. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
13.01. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos
sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, devendo ser observado, para tanto, o
prazo de até 3(três) dias antes da data fixada para recebimento das propostas (art. 32,
parágrafo 2º, Lei 8.666/93).
13.02. A pretensão referida no item “13.01.” será formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e
horário constantes do item “12.01.”. Também será aceito pedido de esclarecimentos
encaminhado por meio do e-mail licitacaodc@conectcor.com.br.
13.03. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
13.04. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 2(dois) dias úteis, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a
integrar os autos do PREGÃO dando-se ciência aos demais licitantes.
14. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
14.01. É facultado a qualquer cidadão a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo
de até 2(dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas.
14.01.01 A prova da cidadania se fará mediante a juntada de cópia do título de eleitor.
14.02. As medidas referidas no item “14.01.” poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL ou ao Pregoeiro,
devidamente protocolado no endereço e horário constantes do item “12.01”.
14.03. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 2(dois) dias úteis a
contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que além de
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
14.04. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que impliquem
em modificação (ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da (s) alteração (ões)
decorrente (s), redundará na designação de nova data para realização do certame, exceto
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quando, inquestionavelmente, a(s) alteração(ões) no edital não afetar(em) a formulação
das propostas.
15. DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
15.01. A(O) adjudicatária(o) deverá entregar o(s) item(ns) objeto desta licitação no prazo
máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, contados à partir da emissão da
autorização de fornecimento, expedida pela Divisão de Material, ou por pessoa designada
para tal, no endereço a ser informado no momento oportuno, neste município.
15.02. A entrega do(s) item(ns) deverá ser feita por conta e risco do vencedor, no
almoxarifado municipal, localizado na Avenida Gofredo Schelini, nº 245, Vila Bandeirantes,
no horário de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h.
16. DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
16.01. Os produtos objeto da licitação serão recebidos provisoriamente, quando da entrega,
para a devida verificação da conformidade dos mesmos com as especificações, observados
os requisitos quantitativo e qualitativo, segundo as exigências do edital e os termos da
proposta adjudicada; e definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o
recebimento provisório, averiguada a pertinência dos mesmos, sempre tendo em vista as
exigências do edital e os termos da proposta adjudicada.
16.02. Averiguada qualquer anormalidade nos produtos entregues, será emitido termo e
não recebimento, devendo nesta hipótese a contratada tomar as providências necessárias
visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus à Prefeitura
Municipal de Dois Córregos, ficando o recebimento definitivo condicionado à efetiva
adequação pertinente.
16.03. O recebimento definitivo não isenta a contratada da substituição necessária
decorrente da impropriedade dos materiais, somente averiguada quando da efetiva
utilização dos mesmos. Nesta hipótese, como de rigor, a contratada terá de substituí-los
quando necessário, sem ônus ao Município (art. 73, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93).
16.04. O fornecedor (CONTRATADA) garantirá a qualidade do(s) item(ns) pelo período de
validade, atestado pelo produtor, a contar da data da entrega ao Município, ressalvados os
casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor(CONTRATADA)
ou por indicação nas condições específicas do objeto.
17. DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CONTRATO
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17.01. O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto de acordo com as quantidades
entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação
da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), se de acordo com o solicitado e em conformidade com o
contrato.
17.02. O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa à
CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
17.03. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos
documentos corrigidos.
17.04. Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, número do contrato e
data do contrato, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, da
empresa, sem os quais o pagamento poderá ficará retido por falta de informações.
18. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
18.01. Os preços estabelecidos no contrato junto à compromissária serão irreajustáveis.
19. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA
19.01. O Município de Dois Córregos, na qualidade de contratante, convocará a
adjudicatária, após a devida adjudicação objeto pela autoridade superior do Município, nos
termos e para efeitos do art. 64 da Lei nº 8.666/93, para assinar o Termo de Contrato,
conforme minuta contratual anexa, no prazo de até 03 (três) dias consecutivos, contados a
partir da data do chamamento para assinatura, que será realizado por telefone, e-mail, ou
qualquer outro meio idôneo.
19.02. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, no prazo e condições
estabelecidas, conforme disposto no item anterior, caracteriza o descumprimento total da
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obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades a que se refere a Lei Federal 8.666/93 e
indicada no presente edital.
19.03. Na hipótese de a adjudicatária se recusar a assinar o contrato, o Município
procederá a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
obedecido ao disposto no inciso XVI do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02.
19.04. O prazo de vigência do contrato relacionado ao objeto da licitação será de até 06
(seis) meses.
19.05. É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo,
a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica.
20. DA DISPENSA DE GARANTIA
20.01. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO.
21. DAS SANÇÕES
21.01. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.01.01. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.01.02. Apresentar documentação falsa;
21.01.03. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.01.04. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.01.05. Não mantiver a proposta;
21.01.06. Cometer fraude fiscal;
21.01.07. Comportar-se de modo inidôneo;
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21.01.07.01. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
21.02. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
21.02.01. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)/lote(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
21.02.02. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
21.02.03. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
21.03. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
21.04. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
nº 9.784, de 1999.
21.05. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.06. A aplicação de penalidade perante o Município não exime a responsabilidade
criminal da empresa ou representação perante o Tribunal de Contas.
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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22.01. 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.
22.02. No julgamento das propostas e da 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.
22.03. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.04. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município e no
site oficial da Prefeitura Municipal de Dois Córregos (www.doiscorregos.sp.gov.br).
22.05. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados
no Diário Oficial Eletrônico do Município.
22.06. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, na Avenida
Gofredo Schelini, nº 245, Vila Bandeirantes, Dois Córregos/SP, após a homologação do
certame. Em não sendo retirados no prazo de 30 (trinta) dias, serão inutilizados.
22.07. Fica assegurado ao Município revogar ou anular, a qualquer momento, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente.
22.08. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
22.09. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.10. As empresas que retirarem o edital e anexos por meio eletrônico serão responsáveis
pelo envio do aviso de recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa
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poderá não ser notificada sobre eventuais alterações do presente edital ou informações
prestadas pelo Pregoeiro.
22.11. Os casos omissos deste pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
23. DOS ANEXOS AO EDITAL
23.01. Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo (art. 40,
parágrafo 2º, da Lei 8.666/93):
23.01.01 Termo de Referência (ANEXO I);
23.01.02 Planilha Proposta de Preços – Cota Principal (ANEXO I-A);
23.01.03 Planilha Proposta de Preços – Cota Reservada (ANEXO I-B);
23.01.04 Modelo de procuração para credenciamento (ANEXO II);
23.01.05 Modelo de Declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de
habilitação (ANEXO III);
23.01.06 Modelo de Declaração do art. 7° da C.F. (ANEXO IV);
23.01.07 Termo de Opção e Declaração para Microempresa e empresa de pequeno porte
(ANEXO V);
23.01.08 Minuta do Contrato (ANEXO VI);
23.01.09 Termo de Ciência e Notificação (ANEXO VII).
24. DO FORO
24.01. O Foro da Comarca de Dois Córregos será o competente para dirimir as controvérsias
advindas do cumprimento da presente licitação (art. 63 da Lei 13.105/15).

Dois Córregos, 08 de novembro de 2018.

Ruy Diomedes Fávaro
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL 78/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O objeto do presente termo de referência é a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para as Unidades de Saúde do Município de Dois Córregos com recursos
provenientes do Ministério da Saúde.
2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1 - É dever do Estado contribuir para manutenção da saúde dos cidadãos, prestando
assistência médica aos necessitados. O direito à vida é o mais fundamental dos direitos,
sendo a assistência à saúde a via principal para assegurá-lo.
2.2 - A saúde do cidadão, é prevista como compromisso formal e expresso do Estado, como
se vê, entre outras disposições, a contida no inciso II, do artigo 23, da Carta Política, que
aclara ser "competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência".
2.3 - Por outro lado, não se olvide o disposto na Carta de Princípios, artigos 5º, caput, 6º,
196, 197 e 198 e na Lei nº 8.080/90.
“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
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execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, além de outras fontes.
A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a ela, no art. 2º
reza o seguinte:
"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício".
Determina ainda o § 1º deste mesmo artigo:
"O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário as ações e aos
serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
2.4 – Justifica-se, portanto, a contratação para aquisição de equipamentos e materiais
permanentes a serem utilizados pelas Unidades de Saúde do Município de Dois Córregos
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR MÁXIMO ESTIMADO
3.1 – Os itens a serem adquiridos devem atender as seguintes especificações mínimas:
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Item Qtde.
1

2

Un.

DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

unidade MOCHO:
- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO
- ENCOSTO: POSSUI
- REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS

2

3

-CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LITROS

3

2

R$ 667,50

unidade GELADEIRA/REFRIGERADOR
R$ 1.860,00

unidade CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA
- MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO
- SACO DE VINIL: POSSUI
- KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI
- BALDE ESPREMEDOR: POSSUI

R$ 1.200,00
4

1

unidade CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS
- CAPACIDADE/PORTA: DE 120 A 300 LITROS/2 A 5 GAVETAS
OU PRATELEIRAS
- MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO
INOXIDÁVEL 304
- TEMPERATURA: ENTRE +2ºC E +8ºC
- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI
- CONTRA PORTA: POSSUI
- SENSORES INTERNOS: POSSUI
- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI
- SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK)/SISTEMA
DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI/ POSSUI

R$ 20.250,00
5

2

unidade CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
- MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO)
= AÇO / FERRO PINTADO
- ASSENTO/ENCOSTO = AÇO/ ESTOFADO
- BRAÇADEIRA = REGULÁVEL
- MATERIAL DE CONFECÇÃO/REVESTIMENTO = ESTOFADO

R$ 900,00
6

1

unidade CENTRÍFUGA LABORATORIAL
- TECNOLOGIA: DIGITAL
- TIPO: PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS

7

1

R$ 2.970,00

unidade MESA PARA IMPRESSORA
- ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO
- TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
- DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM

R$ 322,00
8

3

unidade MESA DE ESCRITÓRIO
- COMPOSIÇÃO= SIMPLES
- GAVETAS= 02
- MATERIAL DE CONFECÇÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

R$ 565,33
9

3

unidade BALDE A PEDAL
- MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE:
POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L

Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
E-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

R$ 298,67

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS

10

6

unidade ARQUIVO
- MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4
GAVETAS
- DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO

11

2

R$ 631,67

unidade ARMÁRIO
- DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X
LARGURA DE 70 A 110 CM/4
- MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO
- CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg

R$ 1.160,00
12

2

unidade CADEIRA
- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO
- BRAÇO: NÃO POSSUI;
- RODÍZIOS: NÃO POSSUI;
- REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI
- ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO

13

8

unidade IMPRESSORA

LASER
COMUM
- Especificação mínima: resolução mínima de 1200 x 1200 DPI;
velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de
papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas;
ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir
compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI
802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

14

3

unidade CADEIRA DE RODAS ADULTO
- MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO
PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO
PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO

15

8

6

R$ 1.199,50

R$ 1.727,50

unidade TELEVISOR
- TELA LED
- TAMANHO DA TELA: DE 42” ATÉ 50”
- PORTA USB
- ENTRADA HDMI
- CONVERSOR DIGITAL

16

R$ 188,00

R$ 2.486,33

unidade LONGARINA
ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO
NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES

R$ 612,25
17

1

unidade SELADORA
- TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL - PEDAL /GRAU CIRÚRGICO

R$ 1.150,00
18

2

unidade CILINDRO DE GASES MEDICINAIS
- MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO;
- CAPACIDADE: MÍN 03L ATÉ 10L
- ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO;
- SUPORTE COM RODIZIO: NÃO POSSUI.

R$ 1.213,33
19

1

unidade DETECTOR FETAL
- TIPO: PORTÁTIL
- TECNOLOGIA: DIGITAL

R$ 783,33
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20

4

unidade OTOSCÓPIO SIMPLES
- ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON
- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS

21

1

R$ 563,33

unidade CRIOCAUTÉRIO
- TIPO DE GÁS: NITROGÊNIO
- QUANTIDADE DE PONTEIRAS: DE 6 A 9 PONTEIRAS

R$ 4.880,00
22

5

unidade ESTETOSCÓPIO ADULTO
- AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL;
- TIPO: DUPLO

R$ 129,06
23

2

unidade ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
- MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO DE ALGODÃO
- BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO

R$ 200,00
24

11

25

2

unidade COMPUTADOR
(DESKTOP
BÁSICO)
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador desktop com processador no mínimo
Intel core I3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco
rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes,
em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes
cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando
em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme
padrões
estabelecidos
e
divulgados
no
sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS
2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão
de chassis, com acionador instalado no gabinete; o
adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01
(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido,
possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo
menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI;
unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD
rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB,
800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000
e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte
toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos
deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os
componentes do produto deverão ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento.
unidade JATO DE BICARBONATO
- CONSOLE:COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATÓRIO
DE BICARBONATO
- ACESSÓRIO(S): 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE
BICARBONATO
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26

2

unidade FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS
- TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO

R$ 1.048,75
27

9

unidade AR CONDICIONADO
- CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs
- TIPO: SPLIT
- FUNÇÃO: QUENTE E FRIO

R$ 2.173,33
28

5

unidade OXIMETRO DE PULSO
- TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO)
- SENSOR DE SpO2: 01
- VISOR DE TFT LCD

R$ 2.192,67
29

2

unidade ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL
- NÚMERO DE CANAIS: 12
- BATERIA INTERNA: POSSUI
- MEMÓRIA: POSSUI
- TELA LCD: POSSUI
- LAUDO INTERPRETATIVO: POSSUI
- ACESSÓRIOS: 1 CABO ECG

R$ 8.910,00
30

1

unidade MESA AUXILIAR
- DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: 40 X 40 X
80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL
- RODÍZIOS: POSSUI

R$ 526,67
31

2

32

1

33

1

unidade ULTRASSOM ODONTOLÓGICO
- JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI
- CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL:
POSSUI
- MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL
unidade AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
- CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL
- MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL
- MÍNIMO 25 LITROS

R$ 2.925,00

R$ 5.532,50

unidade BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV
- POTÊNCIA / VÁCUO: DE 0,5 A 1,2 HP/ 110 A 730 MMHG

R$ 3.512,50
34

1

unidade AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO
- TIPO: CAPSULAR.
- MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.

R$ 1.216,25
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35

1

unidade CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor)
- TERMINAIS: NO MÍNIMO 3
- CABECEIRA: ARTICULADA
- COMANDO DA CADEIRA: PEDAL
- EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO
- REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)
- CUBA: PORCELANA/CERÂMICA
- UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR
- SERINGA TRÍPLICE: POSSUI
- CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI
- CONTRA ÂNGULO: POSSUI
- PEÇA RETA: POSSUI
- MICRO MOTOR: POSSUI.

R$ 16.762,50
36

1

unidade CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A
ENERGIA
SOLAR
- Equipamento horizontal para conservação e armazenamento
científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis
alimentada por energia proveniente da luz solar, com carregamento
automático por energia convencional de rede (evidenciando apenas
que tem múltiplas alimentações). Capacidade interna de no mínimo
140 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em
chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar
processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi.
Equipamento estruturado e isento de vibrações. Gabinete interno
construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para
acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano
injetado de alta densidade. Porta com abertura horizontal, vedação
através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração
através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático
com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando
montado na parte lateral da câmara com chave geral, fusíveis de
proteção, painel frontal que deve apresentar no mínimo e
simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima
sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o
monitoramento. Sistema de relatório exportável por pen drive com
memória para mínimo 1 ano sem ligação a computadores. Sistema
discador de telefone. Termostato eletrônico microprocessado com
mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de
programação, sistema de travamento da programação contra
manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros
programados mesmo com variação brusca de energia ou
desligamento
do
equipamento.
Filtro
contra
ruídos
eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um
para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da
vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de
segurança, com atuação totalmente independente. Possuir
indicação visual e simultânea para equipamento energizado,
desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir
alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa,
bateria fraca, falta de alimentação elétrica e com tecla de inibição
para silenciar o buzzer programável em apenas um toque. Faixa de
trabalho de 2°C a 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas
mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com
termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da
câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do
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compressor de frio sempre que houver falha no comando
eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica
proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. O sistema
deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is)
fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga,
cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e
bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao
gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a
especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no
mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar.
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unidade PROJETOR

MULTIMÍDIA
(DATASHOW)
- Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir
tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9;
Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima
de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo
de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V;
Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do
usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no
projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem
uso, reforma ou recondicionamento.
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unidade COMPUTADOR

R$ 2.886,33
PORTÁTIL
(NOTEBOOK)
- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de
500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória
RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou
superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os
caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas
mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com
02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e
botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector
rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo
íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa
automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e
3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de
cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de
maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
ou recondicionamento
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unidade TELA
DE
PROJEÇÃO
- Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de
aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá
possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática
resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com
resistência e sustentação suficiente para atender a
especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície
de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar,
que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que
permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

40

1

unidade CADEIRA DE RODAS PARA OBESO

R$ 1.163,33

- CAPACIDADE: 120 KG A 159 KG
- BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL
- PÉS: FIXO

R$ 2.149,33
41

2

unidade CADEIRA PARA OBESO
- MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTOFADO COURVIN
- ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO
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1

BREAK
(PARA
COMPUTADOR)
- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente
alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou
220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual;
bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos
considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06
tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento.
unidade BALANÇA ANTROPOMÉTRIA ADULTO - MODO DE
OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG

R$ 1.173,33

unidade NO

R$ 818,00
R$ 1.510,00

3.2 – As especificações são de acordo com as propostas cadastradas no Ministério da
Saúde, que fornece o descritivo sugerido.
4 - DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
4.1 – A(O) adjudicatária(o) deverá entregar o(s) item(ns) objeto desta licitação no prazo
máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, contados à partir da emissão da
requisição ou do pedido de fornecimento, ou ainda da solicitação de fornecimento,
expedida pela Divisão de Material, ou por pessoa designada para tal, no endereço a ser
informado no momento oportuno, neste município.
4.2. A entrega do(s) item(ns) deverá ser feita por conta e risco do vencedor, no horário de
segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h.
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL 78/2018
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(Apresentar junto com o credenciamento)

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com
sede (encereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº _____ e inscrição Estadual
sob nº ____________, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s)
outorgante(s) Sr.(a) ___________________________, portador(a) de Cédula de Identidade
RG nº ______________ e CPF nº __________________, nomeia(m) e constitui(em) seu
bastante Procurador o(a) Sr.(a) ______________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº _______________ e CPF nº ___________, a quem confere(imos) amplos
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ______________ (indicação
do órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº ____/_____, com
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive
apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante formular verbalmente lances ou ofertas
na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s)
de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão,
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, assinar o contrato
decorrente do procedimento licitatório, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia __________.
Local e data
Assinatura

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento,
onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL 78/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(Apresentar junto com o credenciamento)
Local e data
Ao
Departamento de Licitações, Contratos e
Convênios do MUNICÍPIO de Dois Córregos
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes
17300-000 – Dois Córregos - SP

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/_____

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520 / 2002, a
empresa _____________ (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/___, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos e material permanente para as Unidades de Saúde do Município, conforme
descrição constante do Termo de Referência.

_______________, ___ de _______________ de _____

______________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL 78/2018

DECLARAÇÃO

............................................................,

(nome da empresa)

com sede na .................................................,

(endereço)

inscrita no CNPJ sob o n. ...................................., vem através de seu representante legal
infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n.
9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
artigo 7°, inciso XXXIII.

Em ...... de ..................de 20______.

........................................................
(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)
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ANEXO V – PREGÃO PRESENCIAL 78/2018
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
(Apresentar junto com o credenciamento)

...............................................................,

(nome da empresa)

com sede na ...................................................,

(endereço)

inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., vem através de seu representante legal
infra-assinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº
123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e
favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.
DECLARA ainda, ser:
Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
Em ...... de ..................de 20___.

........................................................
(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL 78/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
MINUTA

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça
Francisco Simões, s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°. RUY DIOMEDES FAVARO,
brasileiro, casado, portador do documento de identidade R.G. n° 25.697.861-x, e inscrito no
CPF/MF sob o n° 266.861.078-83, através de seu órgão executivo municipal doravante
denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: _____________________., CNPJ Nº _______________, inscrição estadual
nº____________________, estabelecida à _____________, nº ____, na cidade, Estado de
______, devidamente representada na forma do contrato social (ou pelo
Sr°/Srª_______________), doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado,
perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem por objeto a aquisição de
equipamentos e material permanente para as unidades de saúde do Município de Dois
Córregos, conforme as especificações e quantidades constantes do Termo de Referência.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com os
padrões e normas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO se reserva no direito de recusar objeto que não esteja
dentro das normas e dos padrões exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas
necessárias forem e apontarem a fiscalização do MUNICÍPIO.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos,
diretos e indiretos, incidentes e apurados na hipótese da incidência do previsto no
parágrafo anterior deste Contrato.
2ª-DA GARANTIA - A CONTRATADA garantirá a qualidade dos produtos pelo período de
validade, atestado pelo produtor, a contar da data da entrega ao MUNICÍPIO, ressalvados
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os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor ou por
indicação nas condições específicas do objeto. Aos produtos que não constar a validade
atestada pelo produtor, a CONTRATADA garantirá sua qualidade, no mínimo pelo período
de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto.
3ª-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - A vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses.
4ª-DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO - Pagará, o MUNICÍPIO, à
CONTRATADA, pelo objeto relacionado na Cláusula 1ª, o valor total de R$
__________(_______________).
Parágrafo primeiro: Nos preços constantes na proposta estão embutidos transporte, carga
e descarga do objeto, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos,
inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s),
se de acordo com o solicitado e em conformidade com o Contrato.
Parágrafo terceiro: O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa
à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Parágrafo quarto: Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de
preços, nos termos da Lei Federal nº 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei,
a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93
e ulteriores alterações.
5ª-DO PRAZO DE ENTREGA, DA FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO – A CONTRATADA deverá entregar o(s) item(ns) objeto desta licitação no prazo
máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, contados à partir da emissão da
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requisição ou do pedido de fornecimento, ou ainda da solicitação de fornecimento,
expedida pela Divisão de Material, ou por pessoa designada para tal, no endereço a ser
informado no momento oportuno, neste município.
Parágrafo primeiro: A entrega do(s) item(ns) deverá ser feita por conta e risco do vencedor,
no horário de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h em local a ser
indicado, neste Município.
Parágrafo segundo: Serão obedecidos os seguintes critérios para o recebimento do objeto:
I) O objeto será recebido provisoriamente, para conferência e fiscalização de sua qualidade
e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o Pregão Presencial n°
________/20___, podendo, o MUNICÍPIO, em seu exclusivo entendimento, determinar a
realização de testes, ensaios e demais provas aptas a comprovar qualidade, resistência e
obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA;
II)Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações
técnicas, superando a fase de fiscalização;
III)Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive, após o recebimento provisório, ao MUNICÍPIO não houver se manifestado quanto
à recusa do mesmo;
IV)O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da
CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e substituição em prazo
fixado pelo MUNICÍPIO, sendo que, no bem substituído, será realizada a mesma fiscalização
prevista no inciso I;
V)O uso pelo MUNICÍPIO de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o prazo
para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não
importará na assertiva de que o MUNICÍPIO efetuou o recebimento definitivo e nem
exonerará a CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso
do referido objeto;
VII)A recusa do objeto no processo de fiscalização, ou o envio deste para análise,
interrompe o prazo de pagamento, voltando a correr, em sua totalidade, a partir da data
em que o mesmo for substituído ou tiver sido aprovado pelos testes realizados, ocorrendo
tal interrupção tantas vezes quantas forem recusado o objeto no recebimento provisório e
houver a necessidade de sua substituição;
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VIII)O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA
pelos prejuízos que o objeto fornecido venha causar o MUNICÍPIO, tendo em vista que os
testes e demais provas são realizadas sobre amostras dos materiais e não possibilitam a
certeza absoluta que todo o lote fornecido esteja em consonância com as normas técnicas
oficiais.
Parágrafo terceiro: O MUNICÍPIO se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras
providências mais adotar para perfeita execução do Contrato, arcando a CONTRATADA com
todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do MUNICÍPIO.
Parágrafo quarto: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório ou definitivo do objeto, não
exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro,
no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo
prazo e nas condições fixadas na lei.
6ª-DA RESCISÃO CONTRATUAL – A rescisão contratual, em favor do MUNICÍPIO, terá lugar
de pleno direito, independentemente de prévia ação ou interpelação, na ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
Parágrafo primeiro: A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno
direito, após regular notificação o MUNICÍPIO, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de
antecedência e desde que persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de
qualquer uma das seguintes hipóteses:
I)A supressão, pelo MUNICÍPIO, de itens unitários que acarrete modificação do valor inicial
do Contrato, além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e
ulteriores alterações;
II)A suspensão da execução do objeto por ordem escrita do Prefeito Municipal ou quem
suas vezes fizer, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
III)Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Prefeito Municipal ou
quem suas vezes fizer, que totalizem o prazo superior à 240 (duzentos e quarenta) dias, não
se computando, para tanto, aquelas suspensões cujas causas determinantes hajam
decorrido de casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
Parágrafo Segundo: A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as
partes em razão de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
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da execução do Contrato, hipóteses em que as partes se comporão quanto à eventuais
indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito
isentarem-se mutuamente.
7ª-DAS SANÇÕES – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
Parágrafo Primeiro: Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
Parágrafo Segundo: Apresentar documentação falsa;
Parágrafo Terceiro: Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Parágrafo Quarto: Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Parágrafo Quinto: Não mantiver a proposta;
Parágrafo Sexto: Cometer fraude fiscal;
Parágrafo Sétimo: Comportar-se de modo inidôneo;
Parágrafo Oitavo: Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
Parágrafo Nono: O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)/lote(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo Décimo: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a
sanção de impedimento.
Parágrafo Décimo Primeiro: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo Décimo Segundo: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Décimo Terceiro: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I)Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
8ª-DOS RECURSOS – As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão
por conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento com vigência no exercício de
2018, sob a classificação funcional programática e categoria econômica abaixo discriminada:

19.01. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010006.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA:

4.4.90.52.00

9ª-FUNDAMENTO LEGAL - Processo de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº
_____/20____ de ______________de 20___, devidamente homologada no Processo de
Licitação nº______________, e Lei Federal nº 8.666/93 e as alterações promovidas pelas
Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98 e Emenda Constitucional nº 19(Reforma Administrativa), bem
como demais Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à espécie.
10ª-VINCULAÇÃO – O presente contrato administrativo está vinculado ao Pregão Presencial
nº _____/20___ de ______________de 20___, fazendo parte integrante deste
instrumento, como se transcrito estivessem literalmente.
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
E-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS

11ª-DO FORO – Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que
sejam, o foro da Comarca de Dois Córregos –SP, como o competente para dirimir as
questões suscitadas da interpretação deste contrato, do Edital ou da Proposta da
Contratada.
12ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá o MUNICÍPIO providenciar, por sua conta, a publicação do
extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo
legal.
13ª-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas
expressamente previstas neste Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital do
MUNICÍPIO ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação
havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.
Parágrafo primeiro: Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação de
normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
Parágrafo segundo: É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,
devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes,
sendo admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não
seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do
contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem as
partes o presente contrato em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas, que também o assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, ______________________20___

RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos
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CONTRATADA
Administrador Sócio
TESTEMUNHAS:
_____________________________
RG nº
_____________________________
RG nº
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ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL 78/2018
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA:
CONTRATO N°
OBJETO:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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Local, data.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:_______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:_______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:

RG:
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Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura: _______________________________________________________
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