
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2.019  

 

 

Razão Social: ________________________________________________  

CNPJ N.º: ______________________________  

Endereço: _________________________________________________  

E-Mail: _______________________________________  

Cidade: ____________________  

Estado: ______  

Telefone: ____________  

Fax: ____________  

Pessoa para contato: _______________________________  

 

Recebemos, através de acesso a página www.regentefeijo.sp.gov.br nesta data, cópia 

do edital da licitação acima identificada.  

 

 

Local: _______________, _____ de ____________ de 2.019.  

 

 

 

_______________________________  

Assinatura Senhor licitante 

 

 

 

Visando a comunicação futura entre este departamento e a sua empresa, solicito que 

Vossa Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao Departamento de 

Licitações da Prefeitura Municipal por meio do e-mail: licitacao@regentefeijo.sp.gov.br 

 

A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 

da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais.  

 

 

 

 

 

Liege Ferreira Malacrida 

Pregoeira 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 004/2.019 
 

PREÂMBULO  

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 004/2.019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 26 de fevereiro de 2.019 

HORÁRIO: 08:00 horas  

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 

 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, Prefeito Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que acha-se aberta, nesta unidade, licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Processo Administrativo nº 028/2.019, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM - COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – consoante dispõe artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, que será regida pela Lei 

federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Municipais nº 1.294, de 09 de julho de 

2.006, e nº 1.760, de 05 de agosto de 2.013 e demais legislações complementares aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

 

I – DO OBJETO 

A presente licitação tem por objetivo a aquisição de materiais de consumo e permanentes para 

a Unidade Básica de Saúde II, de acordo com relação anexa. Esse recurso é proveniente da 

Proposta nº 15538.451000/1180-02, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Regente 

Feijó. 

 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

1- Poderão participar deste Pregão os interessados e as empresas do ramo pertinente ao seu 

objeto, legalmente constituídos que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital: 

 

a) Para o Lote nº 01 (cota principal - Ampla Participação) - interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação que atendam as exigências de habilitação; 

 

b) Para o Lote nº 02 (cota reservada) - somente as empresas enquadradas como Microempresa, 

Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, por força do inciso III, do art. 48, 

da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/14, sem prejuízo 

de sua participação nos itens da cota principal. 

 

2- A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste 

Edital, seus Anexos e Leis aplicáveis. 

 

3- As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, sendo que a Prefeitura Municipal de Regente Feijó - SP não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente de condução ou decorrente 

do resultado licitatório. 
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4- É vedada a participação de empresa: 

a) em recuperação judicial ou extrajudicial, concordata ou processo de falência, sob o 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera do Governo da 

Federação e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 

97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93; 

c) suspensa de licitar junto ao Cadastro de Fornecedores ou qualquer outro mantido pela a 

Administração Pública desta jurisdição; 

d) reunida em consórcio ou coligação; 

e) cujos os sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 

f) estrangeiras que não funcionam no país; 

g) que possuam em seu quadro de pessoas de que tratam o artigo da Lei 8.666/93 e item X do 

Art. 134 da Lei Estadual n°1.818/2007. 

 

5- Os impedimentos, caso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob 

pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

 

III – DO CREDENCIAMENTO  

1- Aberta a fase para o CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, o 

representante da proponente entregará à PREGOEIRA documento que o credencie para 

participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, 

devendo ainda, identificar-se e exibir Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, 

com fotografia. 

 

2- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as 

etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, 

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 pela 

PREGOEIRA, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame (Modelo Anexo III). 

 

3- Para usufruir o tratamento estabelecido pelo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/06), as licitantes DEVERÃO comprovar que estão 

registradas na Junta Comercial do estado de origem como enquadradas como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, por meio de declaração (anexo IV), declarando, sob pena da lei, 

que estão enquadradas com ME ou EPP na Junta Comercial e que atende aos requisitos do art. 

3º da Lei Complementar 123/06, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

ME ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido e que não se inclui em nenhum das 

situações do artigo 3º parágrafo 4º do mesmo diploma legal. 

 

4-  Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá 

vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja 

expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 
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5- Se o representante do proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ou invés de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou 

documento equivalente, no qual estejam expresso seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

6- É admitido somente 01 (um) representante por proponente. 

 

7- A ausência da documentação referida neste item ou apresentação em desconformidade 

com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO, 

exclusivamente no tocante a formulação de lances e demais atos, inclusive recurso. 

 

8- Desenvolvido o CREDENCIAMENTO dos proponentes que comparecerem, a PREGOEIRA 

declarará encerrada essa etapa/fase, indicando-se o procedimento seguinte no 

recebimento/conferência da declaração exigida no Edital. 

 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo, com modelo 

estabelecido no Anexo II, o qual integra o presente edital, deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes nºs 1 e 2.  

 

2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 

da proponente, os seguintes dizeres:  

 

Envelope nº 1 – Proposta  

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 

Pregão nº 004/2.019 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

 

Envelope nº 2 – Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 

Pregão nº 004/2.019 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

 

3- Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via redigida 

com clareza em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou 

entrelinhas que prejudiquem a análise, sendo a proposta datada e assinada na última folha e 

rubricada nas demais pelo representante legal ou Procurador. 

 

4- A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA. 

 

5- Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 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, inclusive expedidos via internet. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

6- Os documentos expedidos via internet e, inclusive aqueles outros apresentados terão, sempre 

que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte da PREGOEIRA. 

 

7- A PREGOEIRA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e não tendo 

sido apresentado os documentos preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a proponente 

será inabilitada. 

 

8- Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cuja expedições/emissões 

não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para entrega dos envelopes. 

 

 

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 1 PROPOSTA.  

1- A PROPOSTA deve conter: 

a) o número do deste PREGÃO; 

 

b) o proponente deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone e 

endereço eletrônico (e-mail); 

 

c) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 

ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  

 

d) é imprescindível a apresentação de marca, modelo, catálogo e todas as informações 

necessárias para avaliar se o produto proposto atende a descrição informada no edital; 

 

e) o prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data 

marcada da abertura da sessão; 

 
f) o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

 
2- Dados do responsável pela assinatura do ajuste conforme determinação do TCE-SP (Tribunal 

de Contas do estado de São Paulo): nome completo, cargo, CPF, data de nascimento, endereço 

residencial completo, e-mail pessoal, e-mail institucional e telefone. 

 

3- PRAZO PARA O PAGAMENTO: à vista após a entrega dos materiais e emissão de nota fiscal. 

 

4- Local, data, carimbo e assinatura do proponente. 

 

 

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 2 “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”.  

1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinente ao ramo do objeto PREGÃO são os seguintes: 

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) Em se tratando de empresário individual: ato constitutivo devidamente registrado na Junta 

Comercial; 

 

b) Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: 

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

Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o 

caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, 

conforme legislação em vigor; 

 

c) Em se tratando de sociedades simples: ato constitutivo devidamente registrado no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de indicação de seus administradores; 

 

d) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de 

autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

 

II – REGULARIDADE FISCAL/ECONOMICA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual mediante apresentação de certidão 

expedida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante, relativo a débito de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não inscritos na dívida ativa; 

 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal expedida no local do domicilio ou 

sede da licitante relativo a tributos mobiliários; 

 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) mediante 

a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS; 

 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida por órgão 

competente, nos termos da Lei Federal n.º 12.440, de 07 de julho de 2011. 

 

 

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial emitida nos 

termos da Lei Federal nº 11.101, de 9 de Fevereiro de 2005, expedida pelo(s) distribuidor(es) da 
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sede da pessoa jurídica, sendo que, empresas sediadas em outros Estados, deverão apresentar 

documento hábil do órgão judiciário informando a quantidade de distribuidores; 

 

a1) Caso a empresa licitante esteja em Recuperação Judicial, deverá apresentar, juntamente 

com a certidão positiva, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 

pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-

financeiro, sob pena de inabilitação. 

 

 

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de idoneidade técnica, consubstanciado na apresentação de Autorização 

de Funcionamento junto a ANVISA e Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária 

Municipal, nos casos em que o proponente apresentar proposta para os itens 06, 07, 10 e 

11 do Lote 01, e itens 03 e 04 do Lote 02. 
 

 

V – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

a) Declaração de Caráter Geral elaborada conforme modelo constante do Anexo V. 

 

Obs.: 

1. Para comprovação da regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito de 

negativas. 

 

2. As Certidões Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal devem 

se referir apenas aos tributos relacionados às atividades exercidas pelos licitantes. 

 

3. As certidões em que não constarem prazo de validade, serão consideradas até 90 (noventa) 

dias imediatamente anteriores à data de apresentação das “Propostas”. 

 

 

VII – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO COM A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

1- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que devidamente e previamente 

qualificada/identificada, registrada e enquadrada no Registro de Empresa de Mercantis (Junta 

Comercial) ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, como ME ou EPP, terão 

tratamento diferenciado e favorecido no certame, conforme disposições a Lei Complementar 

Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente alterada pela LC 147/14.  

 

2- Exigência de qualificação para as ME e EPP, as licitantes deverão identificar-se no certame 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser entregue no ato do 

Credenciamento (Anexo IV), e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado da 

licitante.  

 

3- As Microempresas e Empresas de pequeno Porte gozarão dos seguintes tratamentos, 

diferenciado e favorecido:  
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a) As licitantes MEs ou EPPs deverão apresentar, obrigatoriamente toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição (artigo 43 da Lei 123/06, alterada pela LC 147/14).  

 

b) As MEs e EPPs não poderão deixar de apresentar nenhuma documentação exigida no ato 

convocatório, seja qual for, sob pena de ser inabilitada; 

 

c) Havendo alguma restrição será assegurado o prazo de CINCO dias úteis, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e a emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeito de certidão 

negativa (artigo 43 parágrafo 1º da Lei 123/06, devidamente alterada pela LC 147/14); 

 

d) a não regularização, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízos das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

administração convocar os licitantes remanescentes ou revogar a licitação;  

 

e) Será assegurado o critério de desempate, preferência de contratação para Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte:  

e.1) Na modalidade de pregão, o intervalo percentual será de 5% (cinco por cento) superior ao 

melhor preço.  

 

f) Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

f.1) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

f.2) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese doa parágrafos 1º e 

2º do artigo 44 da Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito;  

f.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se enquadrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 

44 desta Lei Complementar 123, alterada pela LC 147/14, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

 

VIII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

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

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

duração mínima de 10 (dez) minutos.  

 

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão à Pregoeira a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II, o 

qual integra o presente edital, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos 

de habilitação.  
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2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

 

3 – A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

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

 

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

 

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

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

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

consideradas para apuração do valor da proposta.  

 

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

 

4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  

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

superiores àquela;  

 

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

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

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independente do 

número de licitantes.  

 

4.1 – Para efeito de seleção será considerado o menor preço (preço unitário do item).  

 

5 – A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, 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 de empate de preços.  

 

5.1 – 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.  

 

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

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,50 (cinquenta centavos), 

aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os 

lances, incidirá sobre o menor preço (preço unitário do item).  

 

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

declinarem da formulação de lances.  

 

8 – 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.  
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9 – A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

  

10 – Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

 

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

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

 

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

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

habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 

12.1 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

 

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

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

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições a Pregoeira, se necessário, diligenciará junto 

ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de São Paulo (CADFOR/SIAFÍSICO).  

 

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

habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

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

a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 

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

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

de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 

 

IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

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

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

suas razões recursais,  ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-

razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
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2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e 

o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

 

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

devidamente informado à autoridade competente.  

 

4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento  

 

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

insuscetíveis de aproveitamento.  

 

6 – A adjudicação será feita por item. 

 

 

X – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos após requisição 

da Secretaria de Saúde, situada na Rua Júlio Mesquita, nº 332, Centro, correndo por conta do (a) 

CONTRATADO (A) as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

2 - O pagamento será realizado à vista, após entrega dos materiais e emissão do competente 

documento fiscal. 

 

 

XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

1 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

 

2 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 30 (trinta)  dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  
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XII – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

1- As despesas para a realização do presente certame onerarão os recursos Orçamentários e 

financeiros das Funcionais Programáticas: 02.04.01.103010015.2021000.3.3.90.30.00.00.00 – Material 

de consumo, e 02.04.01.103010015.1001000.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material 

permanente.  

 

2- Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão custeados com 

recursos federais. 

 

 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. O presente procedimento licitatório vigorará por 90 (noventa) dias ou até a entrega total do 

material, podendo ser prorrogado nos termos da lei. 

 

b. É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase do processo, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar sua instrução. 

 

c. A apresentação das propostas sujeita os licitantes às regras do presente edital, sendo-lhes 

vedado argüir ignorância de seus termos. 

 

d. Na hipótese de inabilitação de todos os proponentes ou de desclassificação de todas as 

propostas, a Comissão de Licitações, a seu critério, poderá fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas. 

 

e. Compõe esse edital os seguintes anexos: 

 ANEXO I: Termo de Referência; 

 ANEXO II: Modelo de Declaração de Pleno Atendimento 

 ANEXO III: Modelo de Credenciamento para participar do certame – “Procuração”; 

 ANEXO IV: Modelo de Declaração de enquadramento de ME e EPP; 

 ANEXO V: Declaração de que não emprega menores de 18 anos;  

 ANEXO VI: Minuta do contrato. 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Regente Feijó, para dirimir qualquer dúvida 

oriunda deste edital. 

 

 

Regente Feijó, 13 de fevereiro de 2.019. 

 

 

 

____________________________________________ 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanentes para a Unidade Básica de Saúde II, de 

acordo com relação anexa. Esse recurso é proveniente da Proposta nº 15538.451000/1180-02, 

firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Regente Feijó. 

 

JUSTIFICATIVA: A aquisição dos materiais de consumo e permanentes do presente edital visa 

atender a Proposta nº 15538.451000/1180-02 do MINISTÉRIO DA SAÚDE através de emenda 

Parlamentar, e tais materiais oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados 

na Unidade Básica de Saúde II, garantindo uma melhor eficiência nos serviços prestados à 

população. 

 

 

LOTE 01 – COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

 

LOTE ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

ESTIMADO R$ 

01 01 Unid 03 Ar condicionado, com as seguintes 

especificações mínimas: high wall, 9.000 btus, 

tipo split, quente e frio, classificação INMETRO 

“A”, acompanha controle remoto em 

português, condensador do tipo horizontal, 

com regulagem de velocidade de ventilação, 

com filtro anti-bactéria, na cor branca 

(contendo 01 unidade condensadora e 01 

unidade evaporadora), garantia de 12 meses. 

2.186,23 

01 02 Unid 01 Balde acionado por pedal, articulável, 

confeccionado em polipropileno, na cor 

branca, com capacidade de 30 litros até 49 

litros. 

120,00 

01 03 Unid 04 Computador (desktop-básico), com as 

seguintes especificações mínimas: 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 

3.444,07 
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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; 

garantia de 12 meses.  

01 04 Unid 01 Impressora laser (comum), com as seguintes 

especificações mínimas: que esteja em linha 

de produção pelo fabricante; com padrão de 

cor monocromático; 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 garantia de 12 meses.  

2.232,25 

01 05 Unid 01 Veículo de passeio, transporte de equipe (0 

Km, primeiro emplacamento), com as 

seguintes especificações mínimas: 

capacidade para 05 (cinco) lugares, freios 

ABS e air bag duplo, câmbio manual com 05 

44.450,00 
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marchas sincronizadas à frente e 01 à ré, 

bicombustível, 04 portas, motorização mínima 

1.0 a 1.3, potência 75 cv, porta malas de 280 

litros, direção hidráulica ou elétrica, distância 

entre eixos mínima de 2.370mm, com ar 

condicionado, e trio elétrico (trava, vidro e 

alarme), na cor branca. 

01 06 Unid 03 Esfigmomanômetro adulto, confeccionado 

em algodão e braçadeira em velcro. 

200,00 

01 07 Unid 03 Detector fetal, tipo portátil, tecnologia digital, 

transdutor de alta sensibilidade, display de 

LCD com iluminação de fundo, frequência do 

ultrassom de 2MHz, faixa de medida do BCF: 

50-240 bpm, resolução do BCF de 1 bpm, 

acompanha bateria recarregável e 

carregador para bateria, garantia mínima de 

1 ano para defeito de fabricação. 

750,00 

01 08 Unid 01 Impressora laser multifuncional (copiadora, 

scanner e fax) com as seguintes 

especificações mínimas: que esteja em linha 

de produção pelo fabricante; impressora com 

tecnologia Laser ou Led; padrão de cor 

monocromático; tipo multifuncional (imprime, 

copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; 

resolução de impressão 600 x 600 DPI; 

resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; 

resolução de cópia 600 x 600; velocidade de 

impressão 30 PPM preto e branco; 

capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo 

mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; 

interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 

802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o 

produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; garantia mínima de 12 

meses.  

2.750,00 

01 09 Unid 01 No-Break (para computador/impressora) com 

as seguintes especificações mínimas: 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 

686,16 
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tomadas de saída padrão brasileiro; o produto 

deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; garantia de 12 meses.  

01 10 Unid 01 Eletrocardiógrafo, com as seguintes 

especificações mínimas: 12 canais, impressora 

térmica de alta resolução integra 

da ao equipamento para papel termo-reativo 

no formato A4 ou papel comum no formato 

A4 ou carta, alimentação AC 100 a 240V 

automático e através de bateria interna 

recarregável, com autonomia aproximada 

para 100 exames. O equipamento deve ser 

compacto e de fácil manuseio, com peso 

aproximado de 3 kg com a bateria, tela de 

LCD para visualização da sensibilidade, 

velocidade, filtros, frequência cardíaca, 

formas de impressão e derivações. Teclado de 

membrana alfa numérico para acesso rápido 

das funções e entrada das informações do 

paciente como nome, idade, sexo, altura, 

peso. Possuir função grade para papel termo-

reativo, circuito de proteção contra 

desfibrilador, detecção de eletrodo solto. 

Software interno de interpretação automática 

do ECG na língua portuguesa e medida da 

frequência cardíaca, intervalo PR, duração do 

QRS QT/qtc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para 

comunicação com PC e LAN e possibilitar os 

registros de ECG via fax. Deve acompanhar os 

seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação, 

01 cabo paciente de 10 vias, 04 eletrodos de 

membros tipo clipe, 06 eletrodos precordiais 

de sucção, 01 tubo de gel para eletrodos, 01 

rolo de papel termo-reativo e manual de 

instruções em português. 

10.495,00 

01 11 Unid 02 Foco refletor ambulatorial, com haste superior 

flexível e cromada e pedestal com haste 

inferior pintada. Pintura em epóxi a 250º C de 

alta resistência. Altura variável entre 90 e 164 

cm. Base do pedestal com 04 rodízios 

proporcionando maior sustentação e 

segurança ao equipamento. Alimentação 

elétrica automática de 110 á 220 v. 50/60Hz. 

Lâmpada de LED (Luz Fria e Branca). 

Intensidade luminosa de 8.000 LUX á 50 cm do 

campo observado. Peso liquido 5 kg. Sem 

espelho. Projetado de acordo com as normas: 

691,19 
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NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. 

Certificado do Inmetro. Garantia de 01 ano 

contra defeitos de fabricação, assistência 

técnica permanente. 

 

LOTE 02 – COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE) 

 

LOTE ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 

02 01 Unid 01 Ar condicionado, com as seguintes 

especificações mínimas: high wall, 9.000 btus, 

tipo split, quente e frio, classificação INMETRO 

“A”, acompanha controle remoto em 

português, condensador do tipo horizontal, 

com regulagem de velocidade de ventilação, 

com filtro anti-bactéria, na cor branca 

(contendo 01 unidade condensadora e 01 

unidade evaporadora), garantia de 12 meses. 

2.186,23 

02 02 Unid 01 Computador (desktop-básico), com as 

seguintes especificações mínimas: 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 

3.444,07 
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fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com 

fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 

16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI 

padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional 

Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e 

que suporte toda a configuração exigida no 

item; gabinete e periféricos deverão funcionar 

na vertical ou horizontal; todos os 

equipamentos ofertados (gabinete, teclado, 

mouse e monitor) devem possuir gradações 

neutras das cores branca, preta ou cinza, e 

manter o mesmo padrão de cor; todos os 

componentes do produto deverão ser novos, 

sem uso, reforma ou recondicionamento; 

garantia de 12 meses.  

02 03 Unid 01 Esfigmomanômetro adulto, confeccionado 

em algodão e braçadeira em velcro. 

200,00 

02 04 Unid 01 Detector fetal, tipo portátil, tecnologia digital, 

transdutor de alta sensibilidade, display de 

LCD com iluminação de fundo, frequência do 

ultrassom de 2MHz, faixa de medida do BCF: 

50-240 bpm, resolução do BCF de 1 bpm, 

acompanha bateria recarregável e 

carregador para bateria, garantia mínima de 

1 ano para defeito de fabricação. 

750,00 
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ANEXO II 

 

 

 

          TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

A empresa _______________, situada a _____________, cadastrada no CNPJ _____________________, 

por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de Regente Feijó, que 

atende a todas as condições de habilitação no processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº 

004/2.019. 

 

 

 

 

 

  Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 

falsidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data. 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO III 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME – “PROCURAÇÃO” 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2.019 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

 

 

_________________________________________________ (NOME DA EMPRESA), com sede à 

____________________________________________________________, inscrita no CNPJ-MF sob nº 

____________________ e Inscrição Estadual nº __________________________, pelo presente 

instrumento, CREDENCIA o (a) Sr. (a) 

____________________________________________________________, inscrito no CPF/MF sob n.º 

________________________, portador da Cédula de Identidade nº ________________________, da 

SSP/____, a participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, 

conferindo-lhe poderes para oferecer lances verbais, negociar preços, requerer vistas de 

documentos e propostas, interpor e desistir de recursos, assinar propostas comerciais, rubricar 

documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório e, de 

modo geral, manifestar-se em nome da empresa, ao que de tudo damos por firme e valioso.  

 

 

 

_____________, _____ de ________ de 2.019. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                  

  ASS. DO REPRESENTANTE LEGAL                                                       CARIMBO DA EMPRESA                                 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 

(A Declaração deverá ser redigida em papel timbrado da licitante). 

 

 

                     PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2.019  PROCESSO Nº: 028/2.019 

                     PROPONENTE: 

                     CNPJ Nº:      IE Nº: 

                     ENDEREÇO: 

                     BAIRRO:      CIDADE: 

                     TELEFONE:       E-MAIL: 

 

 

A empresa supracitada, através de seu Representante Legal e em conjunto com seu 

Contador que ao final assinam, atendendo as exigências da licitação em epígrafe DECLARA 

EXPRESSAMENTE que: 

1. Cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto 

ao seu art. 3º1. 

2. Está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida 

Lei Complementar. 

3. Não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

4. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 

responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 

 

____________________,___ de ________de 2.019. 

 

 

 

____________________________ 

Representante Legal 

             NOME: 

             RG: 

             CPF: 

 

 

 

____________________________ 

Contador 

              NOME: 

              CRC: 

 

 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 

                                            
1 Art. 3º - Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 
da Lei n

o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARÁTER GERAL 

(A Declaração deverá ser redigida em papel timbrado da licitante). 

 

                     PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2.019  PROCESSO Nº: 028/2.019 

                     PROPONENTE: 

                     CNPJ Nº:      IE Nº: 

                     ENDEREÇO: 

                     BAIRRO:      CIDADE: 

                     TELEFONE:       E-MAIL: 

 

 

  Atendendo as exigências do edital da licitação em epígrafe, a proponente supra 
qualificada DECLARA que:  

1. Tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente com todas as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

 
  2. Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que não foi declarada inidônea para 
licitar ou contratar por ato da Administração Pública nem esta suspensa ou impedida de licitar 
ou contratar com este órgão. 
 

3. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de qualquer fato 
impeditivo à sua habilitação nos termos do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
4. Não está sob o regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
 
5. Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF, que não emprega menor de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo a partir 
de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 
6. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 

responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 

 

              Carimbo 

 

___________,___ de ________de 2.019. 

 

 

 

_________________________________ 

                      NOME: 

                      RG:    

                      CPF: 

                      CARGO: 

 

 

    Obs: Este documento deverá ser entregue dentro do “ENVELOPE HABILITAÇÃO”. 
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ANEXO VI 

 

MINUTA CONTRATUAL 

 

MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2.019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2.019. 

CONTRATO Nº ____/2.019. 

 

Pelo presente instrumento de contrato de compra e venda, que entre si fazem as 

partes, de um lado o MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ (MF) sob nº 48.813.638/0001-78, com sede administrativa na Rua José Gomes, nº 558, Bairro 

Vila Nova, nesta cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, separado 

judicialmente, funcionário público estadual, portador do documento de identidade RG nº 

8.281.807 SSP/SP e CPF nº 780.011.968-87, residente e domiciliado no Rancho Heloá, nesta cidade 

de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e 

de outro lado, a empresa __________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, estabelecida na Rua _____________, nº ____, Bairro _________, CEP: 

___________, na cidade de __________, Estado de _________, neste ato representada por 

______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) do documento de 

identidade RG nº _________ e CPF nº ___________, residente e domiciliado (a) na cidade de 

____________, Estado de __________, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fica justo e 

contratado o que segue: 

 

Cláusula primeira 

Nos termos do Pregão Presencial n° 004/2.019, o CONTRATANTE contrata com o (a) CONTRATADO 

(A) a aquisição de materiais de consumo e permanentes para a Unidade Básica de Saúde II, de 

acordo com relação anexa, que passa a fazer parte integrante do presente contrato. Esse 

recurso é proveniente da Proposta nº 15538.451000/1180-02, firmado entre o Ministério da Saúde e 

o Município de Regente Feijó. 

 

Cláusula segunda 

O fornecimento e instalação a que alude à cláusula anterior dar-se-á em até 30 (trinta) dias após 

necessidade e requisição do departamento competente, durante o horário comercial. 

 

Cláusula terceira 

A entrega deverá ser feita na Unidade Básica de Saúde II, situada da Rua Júlio Mesquita nº 332, 

de segunda à sexta-feira, das 07h às 17h, correndo por conta do (a) CONTRATADO (A) as 

despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento. 

 

Cláusula quarta 

Por ocasião da entrega, o (a) CONTRATADO (A) deverá colher no comprovante respectivo a 

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do RG do servidor do CONTRATANTE responsável 

pelo recebimento. 
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Cláusula quinta 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.1) Na hipótese de substituição, o (a) CONTRATADO (A) deverá fazê-lo (a) em conformidade 

com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.1) na hipótese de complementação, o (a) CONTRATADO (A) deverá fazê-lo (a) em 

conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

Cláusula sexta 

O pagamento será realizado à vista, após entrega dos materiais e apresentação do competente 

documento fiscal, obedecido ao processo de liquidação instituído pela Lei nº 4.320/64. 

 

Cláusula sétima 

O presente contrato não experimentará reajuste.  

 

Cláusula oitava 

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

- 02.04.01.103010015.2021000.3.3.90.30.00.00.00 – Material de consumo, 

- 02.04.01.103010015.1001000.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente. 

 

Cláusula nona 

Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas aqui 

avençadas e as normas da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 

atualizações, respondendo cada um pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

Cláusula décima 

Ficam estipuladas entre as partes as seguintes penalidades, no caso de inadimplência de 

qualquer obrigação por parte do (a) CONTRATADO (A):         

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participar das licitações e contratar com a Administração 

Pública; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 

consonância com o artigo 87 e respectivos incisos da Lei Federal 8.666/93. 

 

Cláusula décima primeira 

Fica ainda estipulada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do instrumento, diante da 

hipótese de inadimplemento contratual. 
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Cláusula décima segunda 

O presente instrumento vigorará por 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, ou até a 

entrega total do material, podendo ser prorrogado nos termos da lei. 

 

Cláusula décima terceira  

Dá-se ao presente contrato, para os efeitos legais, o valor total de R$ ________ 

(_______________________________). 

 

Cláusula décima quarta 

As partes elegem o Foro da Comarca de Regente Feijó, para dirimirem quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

Regente Feijó, ____ de _________ de 2.019. 

 

 

________________ 

CONTRATANTE 

 

 

________________ 

  CONTRATADO (A) 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª 

Nome: 

RG N° 

 

2ª 

Nome:  

RG N° 

 

 


