PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
CNPJ/MF n. 46.444.790/0001-03
www.pmjoaoramalho.com.br

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2019

PROCESSO LICITATÓRIO n. 55/2019

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO LEGALMENTE CONSTITUÍDA
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE, tudo
em conformidade com o Anexo I - Termo de Referência.
Razão Social

CNPJ

Inscrição Estadual

Endereço

Número

Cidade

Estado

Bairro

CEP

E-mail

Telefone

Fax

Pessoa para contato

Recebemos, através de acesso a página www.joaoramalho.sp.gov.br nesta data, cópia do
Edital da licitação acima identificada.
Local: ____________________, ______ de ______________________ de 20__

________________________________
(Assinatura)
_________________________________
(Nome)

IMPORTANTE: Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal com as empresas participantes,
solicitamos a gentileza de preencher o recibo de retirada de Edital e remeter ao Departamento de Licitações por
meio do fax (18) 3998-1313 ou pelo e-mail licitacao1@joaoramalho.sp.gov.br. O não envio do recibo exime o
Departamento de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório,
bem como de quaisquer informações adicionais. Recomendamos, ainda, consultas à referida página para
eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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Fone: (18) 3998-1107 Fone/Fax: 3998-1313 - E-mail: licitacaojr@joaoramalho.sp.gov.br
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PREGÃO (Presencial) nº: 23/2019
PROCESSO n° .................. 55/2019
DATA DA REALIZAÇÃO:... 07/08/2019 – 09:00 HORAS
LOCAL: .............................. Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal

PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de João Ramalho, com sede à Rua Benedito Soares
Marcondes nº 300 – Centro – João Ramalho Sp, através do seu Prefeito Municipal o
senhor WAGNER MATHIAS, portador da cédula de identidade nº 34.624.004-9
SSP/SP e CPF. 282.915.348-02 torna público que encontra-se aberta, nesta
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR
PREÇO, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
Decreto Municipal nº 555/2006 de 05/05/2006, aplicando-se subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
alterações posteriores, Lei Federal nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão
recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Licitações no
prédio da Prefeitura Municipal, localizada à rua Benedito Soares Marcondes nº 300,
em João Ramalho-SP e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário,
independente de nova comunicação.
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO
RAMO LEGALMENTE CONSTITUÍDA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE DESTINADPARA SAÚDE, tudo em conformidade com o Anexo I -

Termo de Referência.
II - DA PARTICIPAÇÃO:
1 - Poderão participar do presente certame empresas interessadas no ramo de
atividade pertinente ao objeto da licitação, autorizadas na forma da lei, que atendam
as exigências de habilitação constantes deste Edital.
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1.1 - A licitante que preencha os requisitos legais para qualificação como
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e que não
esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo, caso tenha
interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido no inciso I do artigo 45
da lei citada, deverá declarar sua condição de (ME) ou (EPP) conforme anexo VI,
parte integrante deste Edital.
III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de proprietário ou sócio, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial;
b) tratando-se de representante, a declaração, da qual constem poderes específicos
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os
poderes do mandante para a outorga.
2 - O representante legal deverá identificar-se no ato do credenciamento exibindo
documento oficial de identificação.
3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA 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 e declaração de
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração
pública deverão ser apresentados fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Razão Social da proponente
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Envelope nº 1 - Proposta Pregão Presencial nº __/2019
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Razão Social da Proponente
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão Presencial nº __/2019
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas
páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador, juntando-se a procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da
Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da proponente;
b) Número do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação, tudo em conformidade com as
especificações contidas neste Edital;
d) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, e valor total da proposta 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;
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias;
f) Condições de Pagamento;
g) Prazo de garantia do objeto;
h) O objeto da presente licitação deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde UBS - Secretaria Municipal de Saúde, Rua Paulo de Azevedo, nº 80, em João
Ramalho-SP
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA – (art. 28 – LF. 8.666/93)
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; (Inciso II – art. 28 LF 8.666/93)
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; (Inciso III – art. 28 LF
8.666/93)
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste
subitem; (Inciso III – art. 28 LF 8.666/93)
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício; (Inciso IV – art. 28 LF 8.666/93)
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. (Inciso V – art. 28 LF
8.666/93)
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – (art. 29 – LF. 8.666/93)
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ); (Inciso I – art. 29 LF 8.666/93)
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da licitante. (Inciso II – art 29 LF 8.666/93)
c) Certidão de regularidade de debito para com a Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional; (Inciso III – art. 29 LF 8.666/93)
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante
ou outra prova equivalente, na forma da lei; (Inciso III – art. 29 LF 8.666/93)
e) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da
licitante; (Inciso III – art. 29 LF 8.666/93)
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda
Nacional. (Inciso IV – art. 29 LF 8.666/93)
g) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
certidão negativa. (LF 12.440/2011)
1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – (art. 30 – LF. 8.666/93)
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos. (Inciso II – art. 30 e § 4º do art
30 da LF 8.666/93)
1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA – (art. 31 – LF. 8.666/93)
a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica. (Inciso II – art. 31 LF 8.666/93)
1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal incluído pela Lei nº 9.854/99.
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b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar
ou contratar com a Administração pública.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações
junto à Administração Direta no ramo de atividade compatível com o objeto do
certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos
relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas "a" a "d", deste item VI, que não tenham
sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os
respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas.
2.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens
1.2, alíneas “b”, “c”, “d” , "e", devendo ser apresentados por todos os licitantes.
2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e declaração de
que não foi declarado suspenso ou inidôneo para participar de licitações
públicas ou contratar com o poder público, de acordo com o estabelecido neste
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital, 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 por corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
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3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores à proposta de menor preço;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.
5 - O Pregoeiro 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$ 1,00
(Hum Real), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de
redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço unitário.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, ocasião em que serão convidados
os licitantes que se encontrarem na situação prevista no § 2º do artigo 44 da LF
123/2006, a fim de, em havendo interesse valer-se do disposto no Item I do artigo 45
da LF 123/2006, para fins de desempate.
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.
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
10.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
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11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2,
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do
item VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto 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, o Pregoeiro 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.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
apresentação de memoriais, 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.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente
para a homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
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4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita por item.
IX - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 – De conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, a Administração
projetará seus pagamentos em até 30 (trinta) dias a partir da data de entrega e
apresentação das faturas ou nota fiscal.
2 - O pagamento será efetuado na modalidade depósito bancário em conta da
Contratada.
3 - Caso constatada alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão
devolvidas ao fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às
irregularidades verificadas, para as necessárias correções.
4 - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para
pagamento fluirá da sua apresentação.
5 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês,
calculados " pro rata tempore " em relação ao atraso verificado.
X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato
convocatório, e onerará recursos da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 020401
Funcional: 10301007510810000
Cat. Econ. 4.4.90.52.00
Fonte de Recuso: 0 05 00
Código de Aplicação: 310 000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INVESTIMENTOS NOS ESF’s
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FEDERAL
SAÚDE - GERAL

XI - DAS SANÇÕES E DA RESCISÃO CONTRATUAL
1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada sujeitar-se-à as
medidas e penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores.
8.2 Constituem motivos para rescisão do presente contrato:
8.2.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
8.2.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
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8.2.3 A lentidão na produção do objeto deste, levando a contratante a presumir a
não entrega do objeto no prazo contratado.
8.2.4 A paralisação da linha de montagem de produção do objeto deste, sem justa
causa ou sem prévia comunicação a contratante;
8.2.5 A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como a fusão
ou incorporação que afetem a boa execução deste;
8.2.6 A decretação de falência, pedido de concordata ou a instauração de
insolvência civil.
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, as quais deverão ser assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes
presentes.
2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e
as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que
desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado na forma estabelecida no artigo
114 da LOM.
5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes
ficarão à disposição para retirada no setor de licitações na sede da Prefeitura
Municipal no mesmo local da sessão anterior. Os envelopes não retirados no prazo
de 10 (dez) dias, contados da data da publicação do extrato de contrato serão
inutilizados.
6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
disposições deste Edital.
6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo
de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
6.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a
realização do certame.
7 - Os casos omissos do neste edital serão solucionados pelo Pregoeiro.
8 - Integram o presente Edital
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Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - minuta do contrato;
Anexo III – minuta de credenciamento;
Anexo IV - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação;
Anexo V – modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do
Trabalho;
Anexo VI – modelo de declaração de inexistência de impedimento legal para licitar
ou contratar com a administração pública;
9 – A fim de dirimir quaisquer questões decorrentes da presente licitação, não
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Quatá,
Estado de São Paulo.
João Ramalho, 24 de Julho de 2.019.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 55/2019
Pregão Presencial n°. 23/2019.

1. OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA SAÚDE, visando aquisições futuras pela Secretaria Municipal
de Saúde de João Ramalho

2. CARACTERÍSTICAS:
ITEM
01

02

04

DISCRIMINAÇÃO

Geladeira/Refrigerador
Capacidade mínima 260 litros, 2
portas, alimentação 220V, selo
Procel de economia de energia
categoria "A" ou "B", função degelo,
iluminação interna, prateleiras das
portas removíveis para limpeza,
termostato que permita o ajuste da
temperatura
no
interior
do
equipamento, prateleiras internas
aramadas e com altura regulável,
pés
niveladores,
cor
branca.
Garantia do fornecedor de 12
meses.
Ar Condicionado- Capacidade
mínima de 9.000 BTUs, tipo Split,
ciclo quente/frio, alimentação
220V, controle remoto, painel digital
com indicador de função,
temperatura, timer, limpador de
filtro, botão liga/desliga, receptor
de sinal, cor branco. Garantia do
fornecedor de 12 meses.
Computador (Desktop-Básico)
Especificação:
Computador
desktop com processador no
mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou
similar; possuir 1 disco rígido de 500
gigabyte; memória RAM de 08
gigabytes,
em
dois
módulos

QUANT.

UNIDADE

02

MÉDIA POR
UNID.
1.518,40

03

1.303,06

13

3.061,06
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idênticos de 04 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 slot PCIEXPRESS 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 gigabyte de
memória,
possuir
suporte
ao
MICROSOFT
DIRECTX
10.1
ou
superior;
suportar
monitor
estendido, possuir no mínimo 02
saídas de vídeo, sendo pelo menos
01 digital do tipo HDMI, display
PORT ou DVI; unidade combinada
de gravação de disco ótico CD,
DVD room; teclado USB, ABNT2, 107
teclas (com fio) e mouse USB,
800DPI, 2 botões, scrool com fio;
monitor de LED 19" (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
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05

06

07

08

meses.
Forno de Microondas- Capacidade
mínima de 28 litros, potência 800W,
voltagem 220V, aço inoxidável,
timer,
prato
giratório,
auto
descongelamento, cor branca.
Garantia do fornecedor 12 meses.
Televisor- tipo LED, Full HD, tela de
32”, mínimo 01 porta USB, resolução
mínima 1366x768, idioma do menu
Português;
conversor
digital
integrado; mínimo 02 entradas
HDMI; conexão wireless - wi-fi
Integrado, bivolt, 01 entrada para
conector RJ-45; selo Procel de
economia de energia classificação
"A", controle remoto com pilhas,
pedestal, cabo HDMI, cabo de
força e manual de instruções.
Garantia de 12 meses.
No Break - que esteja em linha de
produção
Especificação:
Potência Nominal de 1,2Kva;
Potência Real mínima 600w;
Tensão Entrada: 115/127/220volts
(em corrente alternada)
Alarmes Audiovisual;
Bateria Interna Selada;
Autonomia a Plena Carga Mínimo
15 Minutos Considerando Consumo
de 240 wats;
Possuir no mínimo 6 tomadas de
Saída Padrão Brasileiro
Produto deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento;
garantia de 12 meses.
Balança Antropométrica Infantil –
Digital, capacidade até 16 kg,
dimensão da concha: mínimo 540 x
290 mm, display de LED com no
mínimo 6 dígitos, função tara,
homologada pelo INMETRO e
aferida pelo IPEM. Garantia 12
meses.

02

497,00

01

1.081,42

07

606,00

01

802,20
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09

10

11

12

Grupo Gerador Portátil; potência
mínima de 4,1 A 7 KVA
Tipo de Combustível: DIESEL
Otoscópia Simples- Iluminação:
Fibra Optica/ Halógena – Xenon
Composição: 5 A 10 Especulos
Reutilizáveis
Esfigmomanômetro Adulto- Material
de Confecção: Tecido em Algodão
Braçadeira/ Feicho: Velcro
Computador Portátil – Notebook Especificação: Computador portátil
(notebook), com processador no
mínimo Intel Core i5 ou AMD a10 ou
similar; possuir 1 disco rígido de 500
gigabyte velocidade 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 2.1333
MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou
15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600x900 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 a/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 UBS 2.0 e 3.0,
01 (uma) HDMI ou display porte 01
(uma) VGA, leitor de cartão,
webcam FULL HD (1080p); deverá
vir acompanhado de maleta do
tipo acolchoada para transporte e

01

4.772,50

06

998,88

06

71,35

01

3.379,10
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13

14

acondicionamento
do
equipamento;
o
equipamento
deverá ser novo, sem uso, reforma
ou recondicionamento; garantia de
12 meses.
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
1024x768 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;
Garantia
mínima de 12 meses.
Tela de Projeção – Deve estar em
linha de produção pelo fabricante;
Tela projeção com tripé retrátil
manual;
Área
visual
de
aproximadamente 1,80 x 1,80 (+ 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

01

2.028,50

01

665,60
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15
16

17

imagem; O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento;
Garantia
mínima de 12 meses.
Detector Fetal: Tipo Portátil
Tecnologia Digital
Balde a Pedal: Material de
Confecção: Polipropileno
Capacidade de 30L ATÈ 49L
Câmara para Conservação de
Imunibiológicos-

02

700,00

01

106,72

01

12.500,00

3– PRAZO DE ENTREGA:
As entregas previstas deverão atender aos pedidos formulados pelo
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, e ocorrer no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Compra.
4 – LOCAL DE ENTREGA:
Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Paulo de Azevedo nº 80 –
João Ramalho – SP.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
Aos _____ dias do mês de ______________ do ano dois mil e dezoito, pelo
presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO, CNPJ. 46.444.790/0001-03, com sede à rua
Benedito Soares Marcondes n.º 300, em João Ramalho, Estado de São Paulo, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal WAGNER MATHIAS, portador da Cédula
de Identidade nº. 34.624.004-9 – SSP/SP., e CPF. n.º 282.915.348-02 e por outro
lado ____________________________. - CNPJ. ________________, Inscrição
Estadual n.º ______________, estabelecida à ________________ n.º ______, em
____________, Estado de ______________, neste ato representada pelo Senhor
_______________________,
portador
da
Cédula
de
Identidade
nº.
_______________ e CPF. n.º __________________, residente e domiciliado à rua
____________________________ nº _______, em _______________, Estado de
São Paulo que em razão da proposta vencedora
da licitação Modalidade
__________ processo n.º ___, já Homologada pelo Senhor Prefeito Municipal,
celebram entre si, o presente instrumento contratual, consoante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO
1.1 O Poder Executivo Municipal, representado pelo Senhor Prefeito Municipal, já
qualificado na inicial, será denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
fornecedora dos equipamentos, objeto do presente será denominada simplesmente
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 A Contratada obriga-se a fornecer ................., tudo em conformidade com o
edital de licitação, proposta vencedora e as especificações contidas no Termo de
Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1 A execução do presente contrato deverá ter seu início no ato da assinatura deste.
3.2 A entrega do objeto da presente contratação deverá ser efetuada no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO

4.1 O objeto da presente licitação deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde
- UBS - Secretaria Municipal de Saúde, Rua Paulo de Azevedo, nº 80, em João
Ramalho-SP.
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4.2 O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente no ato da entrega.
4.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante de entrega
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.
4.4 Constatadas irregularidades no objeto, a Contratada deverá providenciar a
substituição do objeto em conformidade com as especificações do edital, no prazo
máximo de 10 (Dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
4.5 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até 03 (Três) dias
úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral das
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo,
firmado pelo servidor responsável.
4.6 De conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, a Administração
projetará prazos de pagamento para até 10 (Dez) dias após o Recebimento
Definitivo do objeto da presente licitação.
4.7 A Prefeitura Municipal de João Ramalho efetuará os pagamentos na Modalidade
Transferência Bancária através de DOC (Documento de Ordem de Crédito / TED
(Transferência Eletrônica Disponível) em nome da Contratada, exclusivamente no
Banco do Brasil.
4.8 Em eventuais atrasos no pagamento, quando por culpa da Prefeitura Municipal,
o valor devido será atualizado, da data de vencimento à do efetivo pagamento, pela
variação da TR – Taxa referencial, calculada pro rata die.
4.9 Correrão por conta da contratada todas as despesas de transporte, seguros,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor do presente termo é de R$. ________ ( _____________ Reais).
5.2 As despesas decorrente da presente contratação deverão onerar a seguinte
dotação orçamentária:
Unidade: 020401
Funcional: 10301007510810000
Cat. Econ. 4.4.90.52.00
Fonte de Recuso: 0 05 00
Código de Aplicação: 310 000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INVESTIMENTOS NOS ESF’s
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FEDERAL
SAÚDE - GERAL
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CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES
6.1 Durante a vigência do presente instrumento contratual não haverá qualquer
reajuste de preços, sendo os valores contratados fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
7.1 A vigência do presente contrato terá início na data da assinatura deste, e o prazo de
vigência será de 12 (doze) meses, (período de __/__/2019 à __/__/2019), podendo ser
prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada sujeitar-se-à as
medidas e penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores.
8.2 Constituem motivos para rescisão do presente contrato:
8.2.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
8.2.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
8.2.3 A lentidão na produção do objeto deste, levando a contratante a presumir a
não entrega do objeto no prazo contratado.
8.2.4 A paralisação da linha de montagem de produção do objeto deste, sem justa
causa ou sem prévia comunicação a contratante;
8.2.5 A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como a fusão
ou incorporação que afetem a boa execução deste;
8.2.6 A decretação de falência, pedido de concordata ou a instauração de
insolvência civil.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1 Pela inexecução total ou parcial deste contrato, o contratado, além das medidas
e penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, sujeitará a
uma multa de até 10% (dez por cento) do valor consignado ao objeto deste contrato.
9.2 As multas serão aplicadas pela contratante que estabelecerá o seu valor em
função da gravidade e dos prejuízos causados ao serviço público.
9.3 As multas serão pagas em até três dias úteis, a contar da data da intimação por
escrito. Na eventual falta de pagamento da multa, aquele valor devidamente
corrigido será inscrito no Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal, em
Dívida Ativa, para posterior cobrança judicial.
9.4 Ficará impedida de licitar e contratar com o poder público e suas autarquias e em
especial com a Prefeitura Municipal de João Ramalho e pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002.
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9.5 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada, garantido o
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CADFOR.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
10.1 Será competente o Foro da Comarca de Quatá, Estado de São Paulo, com
renuncia de qualquer outro, a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A Contratada deverá responsabilizar-se por todo e qualquer defeito de
fabricação ocorridos durante o período de garantia do objeto, exceto nos casos de
mau uso, falta ou manutenção inadequada.
11.2 E, por estarem de acordo, declaram ambas as partes, aceitar todas as
disposições estabelecidas neste contrato, no edital de licitação, na proposta
vencedora e em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pelo que
firmam o presente termo.
João Ramalho, ____ de ___________ de 2.019.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal

Contratada

Testemunhas:
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO
CONTRATADA:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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,
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA:
CONTRATANTE
Nome e cargo: WAGNER MATHIAS - Prefeito Municipal
E-mail institucional: gabinete@joaoramalho.sp.gov.br
E-mail pessoal: wmathias1515@gmail.com
Assinatura:___________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:______________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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ANEXO III

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº: __/20__
Processo nº: ........... __/20__
Objeto: ...................

A

Empresa

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

Inscrita

no

CNPJ

sob

nº

.............................., com sede à ............................ nº ......., em ......................, Estado
de São Paulo, por seu representante legal, CREDENCIA como seu representante o
Senhor

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

portador da Cédula de Identidade nº

..................., a fim de participar do Processo Licitatório – Modalidade Pregão
Presencial nº ........ promovido pela Prefeitura Municipal de João Ramalho,
conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática
de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos
termos do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002.
Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

Eu .................. ( nome completo) ..........................

representante legal da empresa

............... (razão social da empresa) ............., interessada em participar da Licitação
modalidade Pregão presencial nº ..........., promovido pela Prefeitura Municipal de
João Ramalho, Declaro pleno atendimento aos requisitos de habilitação desta
empresa.
Local, data

Nome e Assinatura do representante legal
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ANEXO V

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

DECLARAÇÃO

Eu, ..................... (nome completo) .............., representante legal da empresa
........ (nome da pessoa jurídica) ..............., interessada em participar da licitação
modalidade Pregão Presencial, processo nº ............, realizada pela Prefeitura
Municipal de João Ramalho, declaro sob as penas da lei, e para fins do Inciso V do
artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, que a ......................... (razão
social) .............., encontra-se em situação regular perante o ministério do Trabalho,
no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.

.............. local ............. , .......... de ................... de 2.0__

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
JOÃO RAMALHO - SP

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A Empresa ................................ (razão social) .........., CNPJ, ......................, com
sede à rua ......................................, nº .............., em .................................., Estado
de ......................., Interessada em participar do Processo Licitatório, modalidade
Pregão Presencial nº ............, Promovido pela Prefeitura Municipal de João
Ramalho,

DECLARA sob as penas da lei que inexiste qualquer fato impeditivo à

sua participação em licitações promovidos pela administração pública e que não foi
declarado suspenso ou inidôneo para contratar com o poder público de qualquer
esfera, e compromete-se a comunicar a ocorrência de qualquer fato superveniente
que altere essa situação, e que venha a ser conhecido após o encerramento dessa
licitação.

........................, ........ de ............................. de 2.0__.

Assinatura do representante legal
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