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PROCESSO Nº 089/2017 

 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP torna público para 
conhecimento dos interessados que, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada 
na Praça Armando de Salles Oliveira nº 200, Centro, nesta cidade de Laranjal 
Paulista/SP, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, relacionados no Anexo I, o qual 
será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, o Decreto Municipal nº 2.135 de Fevereiro de 2006 e, suplementarmente, a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e 147/2014, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus 
respectivos Anexos. 
 
1.2 – Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes n.º 01 – 
“PROPOSTA” e n.º 02 – “DOCUMENTAÇÃO” será recebida pelo Pregoeiro, na sessão 
pública a iniciar a partir das 09h00min do dia 05 de Outubro de 2017. A sessão pública 
dirigida por Pregoeiro se dará no mesmo dia e local, nos termos das legislações 
supracitadas, deste Edital e Anexos. 
 
1.3 – Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
IV – MINUTA MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal. 
VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP 
VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO – TCE/SP 
 
2 – DO OBJETO 
 
2.1 – A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, visando a “Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, mobiliários em geral 
e equipamentos de informática”, com entrega parcelada, conforme Termo de Referência – 
Anexo I, deste Edital. 
 

 

3 – DO PREÇO 
 
3.1 – Estima-se o valor global desta licitação em R$ 214.153,55 (duzentos e quatorze mil cento 

e cinqüenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos), com base nos parâmetros dispostos no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
3.2 – Os quantitativos indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à 
média do solicitado ao exercício anterior e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do 
objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que 
respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e 
critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
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4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente, codificada sob as rubricas: 10.301.0010.1107.0000 – 44.90.51 – Ficha 325; 
10.301.0010.1108.0000 – 44.90.52 - Ficha 351; 10.301.0010.1109.0000 – 44.90.52 – Ficha 
352; 10.301.0010.1121.0000 – 44.90.51 – Ficha 326; 10.301.0010.1122.0000 – 44.90.52 – 
Ficha 347. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de 
habilitação. 
5.2 - Será vedada a participação: 
5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades 
da Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
5.2.2 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 
contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93; 
5.2.3 - De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 
5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 
 
6 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
6.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, 
ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou 
outro documento equivalente. 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 
6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo VI, com poderes para 

formular ofertas e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, 
acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e 
dos documentos de eleição de seus administradores; 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, 

cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade 
Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 
licitante no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
6.4 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no 
processo administrativo pertinente à presente licitação. 
6.5 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados. 
6.6 – No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes 
declarações, condição essencial para participação no certame licitatório: 
6.6.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO II ao 
presente Edital. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 
2 (Habilitação). 
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6.6.2 – Quando a licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte e desejar 
gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 deverá DECLARAR sob 
as penas da Lei o seu enquadramento a microempresa ou a empresa de pequeno porte, nos 
moldes do Anexo VI. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 
(Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 

6.7 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e 
os documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados 
no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
 

ENVELOPE 1 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 
PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
 
ENVELOPE 2 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

7.1 – Acompanha este ato convocatório, ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE 
PROPOSTA, que a licitante preencherá e inserirá no envelope n.º 01. 
7.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória do preço por item em reais; 
d) indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual, através da oposição dos 
respectivos carimbos; 
7.3 – Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos ou 
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeita. 
7.4 – Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da 
apresentação da proposta. 
7.5 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço as estimativas constantes nos 
autos do processo licitatório, praticado a mediana de mercado, desclassificando-se as 
propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente inexeqüíveis (art. 40 X e 48 

II e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93). 
7.6 – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da lei 8.666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado e aprovado pelo 
Contratante. 
7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas 
deste Edital e dos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 2.135 de 
Fevereiro de 2006 e Lei Federal n.º 8.666/93, no que couber, demais normas complementares. 
 
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
8.1. – PROVA DE REGULARIDADE FISCAL 
8.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
8.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto do certame; 
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8.1.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação de suas 
respectivas certidões. 
8.1.4 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 
expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; 
8.1.5 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – (INSS) mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito 

com Efeitos de Negativa; 
8.1.6 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
8.1.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida por 
aquele Órgão, através de sistema eletrônico, facultado à Administração Municipal a verificação 
da validade do documento via Internet. 
 
8.2 – DO TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar 123/06 e 
147/2014) 
 
8.2.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42) 
8.2.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, 
caput) 
8.2.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, 
art. 43, § 1º) 
8.2.4 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.2.3 implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, 
da Lei 10.520/02, ou revogar a licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º). 
 
8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.3.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 
(noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 
 
8.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
8.4.1 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (Atendimento 
ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da C.F), conforme modelo ANEXO VI; 
 
8.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
8.5.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo, cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio 
no ato de sua apresentação; 
8.5.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
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8.5.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 
aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas; 
8.5.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto, aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
8.5.5 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos itens 8.6.1 a 8.6.4; 
8.5.6 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 
acarretará a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos 
itens 8.2.1 a 8.2.4 do edital. 
8.5.7 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - No horário e locais indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em 
que serão apresentados os documentos indicados no item 6. 
9.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes 
nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação 

de Habilitação. 
9.3 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço, observadas as especificações 

técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
9.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais 
deste edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na 
própria sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante. 
9.4.1 – A proposta apresentada pela licitante deve ser a do formulário uniformizado e 
padronizado como consta no Anexo II, podendo a licitante apresentá-la em timbrado da 
empresa, desde que não altere a redação ou inclua informações não previstas na descrição 
dos itens, assim como deixar de apresentar as declarações constantes ao final da proposta. 
9.4.2 – A apresentação de mais de uma proposta para o mesmo item ou objeto, inabilitará a 
licitante do certame. 
9.4.3 – Constatado a falta de assinatura da proposta no momento da abertura de seu envelope, 
inabilitará imediatamente o licitante, não sendo possível a assinatura naquela oportunidade, 
sendo resguardado assim, o sigilo das propostas. 
9.4.4 – A falta de Declaração prevista no Formulário Padronizado de Proposta do Anexo 
II deste edital, seja ela qual for, DESCLASSIFICARÁ automaticamente a proposta 
apresentada pela licitante, não sendo possível declarar em sessão após a abertura do 
envelope. 
9.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 
9.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 
9.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores  
9.6.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. 
No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do 
número de licitantes; 
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9.6.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e 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; 
9.6.3.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
9.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
9.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, 
caput): 
9.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores ao melhor preço apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2º) 
9.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I) 
9.9.2.1 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º). 
9.9.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45, inc. III). 
9.9.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 
exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II) 
9.9.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
9.9.3 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno 
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por 
elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela 
originalmente vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, § 1º) 
9.10 - Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 

propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas 
para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 
às penalidades constantes deste Edital. 
9.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução 
do preço ofertado. 
9.13 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, 
decidindo motivadamente a respeito. 
9.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas 
neste Edital; 
9.14.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, exceto a falta de assinatura de documentos 
indispensáveis, como Declarações e Proposta, e quanto à documentação relativa à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o 
disposto nos itens 8.1.2.6 e seguintes deste edital. 
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9.14.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
9.14.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será 
inabilitado. 

9.15 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame; 
9.15.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta 
que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
9.16 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 
9.17 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DO RECURSO, 
DA ATA DE REGISTRO 
 
10.1 - Com antecedência superior a 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento 

das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório deste Pregão. 
10.2 - As impugnações, bem como os pedidos de esclarecimentos de ordem técnica, 
devem ser protocoladas no Departamento de Compras e Licitações, no endereço sito à 
Praça Armando Salles de Oliveira, nº 200, Centro – Laranjal Paulista, no horário das 
08h30min às 16h00min, dirigidas ao subscritor deste Edital. 

10.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
10.2.2 - Não serão aceitos recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos 
transmitidos via digital, sendo vedado o recebimento através de fac-símile ou via e-mail, 
uma vez que a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista não possui tecnologia para 
aceitação e autenticidade dos documentos que por ventura possam ser apresentados. 
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
10.4 - 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 do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
10.6 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
10.7 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
10.8 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
10.9 - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do 
Decreto Municipal nº 2.135 de Fevereiro de 2006. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 

 
10.10 - Será registrado o menor preço por item, consideradas as apresentações 
indicadas no Anexo I. 

10.11 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 
será excluída, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do item 15 deste 
edital. 
10.12 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, que deixaram de apresentar as 
certidões de regularidade fiscal, nos termos deste edital, deverão apresentá-las para efeito de 
assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de prejuízo do registro. 
10.13 - Colhidas as assinaturas, o departamento competente providenciará a imediata 
publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem 
anterior. 
 
11 – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de publicação da respectiva Ata. 
11.2 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 
no Decreto Municipal nº 2.135/2006. 
 
12 - DAS CONTRATAÇÕES 

12.1 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a 
firmar os ajustes que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e na própria Ata. 
12.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
contratação em igualdade de condições. 
12.3 - Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o fornecedor do bem deverá 
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da 
data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 
(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e 
contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar. 
12.4 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 
estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 
mesmas. 
12.4.1 - O fornecedor do bem deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao órgão contratante para retirar a Nota de Empenho. 
 
13 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 

13.1 - O objeto desta licitação deverá ter entrega IMEDIATA, contando a partir do envio da 
Autorização de Fornecimento, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste edital. 
13.2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da 
contratação, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
13.3 - Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, entendendo-se como tal 
àquelas que acondicionam devidamente o produto ou outros acondicionamentos similares, que 
correspondam efetivamente à apresentação daquele produto. 
 
14 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
14.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da entrega, no local a ser indicado, conforme subitem 2 do item anterior. 
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14.2 - 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), do servidor do Contratante 
responsável pelo recebimento. 
14.3 - 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 05 (cinco) 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 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
14.4 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado 
pelo servidor responsável. 
 

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
15.1 - O pagamento será efetuado em 25 (vinte e cinco) dias, contados da apresentação e 
recebimento da nota fiscal/fatura. 
15.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá 25 dias após a data de sua apresentação válida. 
15.3 - O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da Contratada ou 
cheque nominal a ser retirado na tesouraria da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. 
 
16 – DAS SANÇÕES 

16.1 – A licitante total ou parcialmente inadimplente estará sujeita à aplicação das sanções 
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o art. 7º da Lei 
10.520/2002, a saber: 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 
fornecimento; 
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia de atraso acumulada com 
as multas cominatórias abaixo: 
b1) multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim 
entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse 
percentual será de 10% (dez por cento); 
b2) multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, 
com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 
c) suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com 
a entidade licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre outras, nas hipóteses: 
c.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou 
documento equivalente; 
c.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto, 
c.3 Não mantiver a proposta, 
c.4 Falhar gravemente na execução do contrato, 
c.5 Na reiteração de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para 
reparação de erros. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no 
mínimo 2 anos e, no máximo, pelo prazo de até 5 anos, entre outros comportamentos e em 
especial quando: 
d.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
d.2 Comportar-se de modo inidôneo, 
d.3 Cometer fraude fiscal, 
d.4 Fraudar na execução do contrato. 
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17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – A ata de Registro de Preços desta licitação, durante sua vigência, poderá ser utilizada 
por qualquer Secretaria Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta à Secretaria solicitante. 
17.2 – Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderá 
solicitá-los através do e-mail licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br, devendo o interessado 
informar breve cadastro da empresa com telefones e endereços úteis para eventuais 
alterações e informações ou, em horário de expediente, até o último dia útil que antecede a 
data da abertura da Licitação, através do telefone (15) 3283-8331. 
17.3 – A Prefeitura do Município de Laranjal Paulista poderá, a qualquer tempo, 
motivadamente, revogar no todo ou em parte a presente licitação. 
17.4 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Laranjal Paulista. 
 
 
 
Laranjal Paulista, 22 de Setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR 
Prefeito Municipal. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – JUSTIFICATIVA: 
 
1.1 - A realização do presente procedimento se faz necessária para atender a Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Laranjal Paulista/SP, a fim de proporcionar aos munícipes 
uma ótima melhora nos serviços prestados como também modernizar os ambientes das 
Unidades de Saúde. 
 
2 – PRAZOS: 
 

2.1 – O prazo de vigência do referido processo será de 12 (doze) meses contados da 
HOMOLOGAÇÃO do mesmo. 
 
2.2 – O prazo de inicio do fornecimento dos materiais é imediato a partir da assinatura da Ata. 

 
2.3 – A licitante vencedora não poderá efetuar a entrega de materiais sem o recebimento do 

Pedido de Empenho expedido pela Secretaria solicitante. 
 
2.4 – O prazo de entrega dos materiais, quando solicitadas, é de no máximo 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento do Pedido de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
3 – ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: 
 
3.1 – As licitantes deverão oferecer obrigatoriamente materiais em conformidade com o edital e 
seus anexos, primando pela qualidade dos mesmos para que atendam as necessidades do 
município quando de sua utilização. 
 
3.2 – Os materiais a serem adquiridos são os abaixo relacionados:- 
 

Item Qtdade 

 
Descrição Básica Valor 

Unitário 
Estimado 
em R$ 

Valor Total 
Estimado 
em R$ 

01 04 Amalgamador odontológico – Modo de operação digital 

tipo capsular.  
 

1.258,20 5.032,80 

02 01 Aparelho Raio X Odontológico - Instalação de coluna 

móvel, modo de operação digital.  

4.897,00 4.897,00 

03 01 Autoclave horizontal de mesa no mínimo 25 litros - De 

aço inoxidável, modo de operação digital até 25l. 

10.082,50 10.082,50 

04 05 Balança antropométrica adulto – Digital. 

 

1.457,66 7.288,30 

05 04 Balança antropométrica infantil – Digital. 

 

936,52 3.746,08 

06 02 Balança antropométrica obeso – Digital. 

 

1.733,50 3.467,00 

07 02 Bisturi elétrico 150 w - Microprocessado, bipolar, com 

função bipolar, alarme. 

 

3.311,00 6.622,00 

08 02 Braçadeira para injeção - Braçadeira para injeção, base em 

tubos de aço esmaltado com ponteiras. Apoio de braço em 

chapa de aço inoxidável. Altura regulável com sistema de 

“borboleta”. Apresentar amostra. 

179,50 359,00 
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09 02 CADEIRA DE RODAS ADULTO - Em aço/ferro pintado 

com braços e pés fixos, elevador de pernas e suporte de 

soro. 

 

390,00 780,00 

10 04 Cadeira de rodas obeso - Em aço/ferro pintado com braços 

e pés fixos, elevador de pernas e suporte de soro, com 

estrutura para suportar peso maior que 120Kg. 

 

1.855,00 7.420,00 

11 02 Cadeira para coleta de sangue - Em aço/ferro pintado, com 

braçadeira regulável revestida com material lavável 

também no assento e encosto. 

 

518,87 1.037,74 

12 03 Cadeira para obeso - Em aço/ferro pintado, com assento e 

encosto de polipropileno, sem rodízio, sem braços e 

regulagem de altura. Com estrutura para superar peso 

maior que 100Kg. 

 

400,00 1.200,00 

13 02 Cadeira rodas pediátrica - Em aço/ferro pintado, com 

braço fixo e pés removíveis, com elevação de pernas e 

suporte de soro. 

 

1.278,50 2.557,00 

14 02 Carro de curativos - Em aço inoxidável com balde e bacia. 

 

1.421,00 2.842,00 

15 03 CARRO MACA SIMPLES - Maca hospitalar para 

transporte totalmente em aço inoxidável 304 de 1. ¼”, 

onde a armação tubular inferior e a parte superior sejam 

fixos, com suporte para soro removível, grades laterais de 

proteção removíveis com sistema escamoteável de fácil 

manuseio, cabeceira removível em três níveis, rodízios de 

6”, com travas em pelo menos duas rodas, com pára-

choque de proteção em borracha nas laterais, na cabeceira 

e na peseira, maca deverá medir 1,90 de comprimento x 

0,60 cm de largura x 0,80 de altura. Com colchão forrado 

em courvim orion com espuma 28 de densidade e 

aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros na 

lateral do comprimento. 

 

1.050,00 3.150,00 

16 02 Colposcopio - Com aumento variável, com braços, câmara 

e monitor. 

 

3.397,00 6.794,00 

17 04 Detector fetal - Tipo portátil digital. 

 

628,00 2.512,00 

18 03 Esfigmomanometro infantil - De tecido e com 

braçadeira/fecho em velcro. 

 

 

90,00 270,00 

19 03 Esfigmomanometro obeso - De tecido e com braçadeira 

em velcro tamanho adulto-obeso (circunferência 

aproximada de 42cm). Apresentar Registro no Ministério 

da Saúde. 

 

122,66 367,98 
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20 03 Esfigmomanometro adulto - De tecido e com 

braçadeira/fecho em velcro. 

 

93,33 279,99 

21 03 Estetoscópio adulto - Tipo duplo com auscutator em aço 

inoxidável. 

 

34,16 102,48 

22 01 Estetoscópio infantil - Tipo duplo com auscutator em aço 

inoxidável. 

 

37,00 37,00 

23 02 Foco refletor ambulatorial - Iluminação halogena e haste 

flexível. 

 

508,50 1.017,00 

24 04 Otoscopio - Com bateria convencional, mínimo de 5 

especulos reusáveis. 

 

390,66 1.562,64 

25 03 Oximetro de pulso - Portátil de mão com sensor de SpO2. 

 

3.111,00 9.333,00 

26 03 Reanimador pulmonar adulto - Tipo ambú de silicone com 

reservatório. 

 

192,33 576,99 

27 02 Reanimador pulmonar pediátrico - Tipo ambú de silicone 

com reservatório. 

 

192,33 384,66 

28 02 DEA - A bateria com no mínimo de 200 choques, tela de 

ECG e 01 eletrodo. 

 

6.860,00 13.720,00 

29 02 MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO 

 

1.890,00 3.780,00 

30 07 Balde a pedal - De popipropileno com capacidade de 30 a 

49l. 

 

439,00 3.073,00 

31 02 Armário vitrine - Em aço/ferro pintado com 2 portas. 

 

946,56 1.813,12 

32 03 Biombo - Em aço/ferro pintado com rodízio, tamanho 

triplo. 

 

364,00 1.092,00 

33 19 Cadeira - Em aço/ferro pintado, com assento e encosto de 

polipropileno, sem rodízio, sem braços e regulagem de 

altura. 

 

101,00 1.919,00 

34 06 Armário de aço - Em aço com 1800X700mm até 

2100x1100. 

 

551,33 3.307,98 

35 01 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carro de 

limpeza em material resistente, com suporte para saco de 

lixo, 02 baldes, moop e produtos de limpeza. 

 

 

1.408,00 1.408,00 

36 08 ESTANTE - Estante de aço contendo 07 prateleiras 

reguláveis e com reforço em cada prateleira. Dimensões: 

2,00 x 0,92 x 30,0 cm (A x L x P). Com pintura 

191,99 575,97 
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eletrostática epóxi pó, com tratamento antiferruginoso, na 

cor cinza metal. Prateleiras: reguláveis, em chapa de aço 

com furos para fixação com parafusos. 

 
37 03 Mesa ginecológica - Em aço/ferro pintado, com posição de 

leito regulável, gabinete com portas e gavetas. 

 

983,06 2.949,18 

38 02 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 

(1 PORTA MÍN. 276 LTS) - REFRIGERADOR 

(CÂMARA FRIA) PARA ARMAZENAMENTO E 

CONSERVAÇÃO DE VACINAS, KITS E 

MEDICAMENTOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 

LITROS OU DE 22.000 DOSES DE VACINA 

(AMPOLAS DE 05 ML). MODELO VERTICAL, 

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPACTA E 

SILENCIOSA, GABINETE TIPO GELADEIRA 

(RETANGULAR), EXTERNAMENTE 

CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

QUIMICAMENTE E PINTADA NA COR BRANCA E 

INTERNAMENTE CONFECCIONADO EM AÇO 

INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS 

TIPO GRELHAS OU GAVETAS DESLIZANTES, 

PORTA EXTERNA DE VIDRO COM FECHO 

MAGNÉTICO E GUARNIÇÃO COM VEDAÇÃO E 

PUXADOR ANATÔMICO. SISTEMA DE CONTROLE 

TERMOSTÁTICO COM COMANDO DIGITAL MICRO 

PROCESSADO (PAINEL DIGITAL) COM FAIXA DE 

AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS CENTÍGRADOS) 

ESTABILIZADO AUTOMATICAMENTE EM 4°C 

(GRAUS CENTÍGRADOS). SISTEMA DE ALARME 

SONORO PARA TEMPERATURAS INCORRETAS, 

COM REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM 

IMPRESSÃO. COMPRESSOR HERMÉTICO DE 

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ALIMENTAÇÃO 

ELÉTRICA / VOLTAGEM: MONOVOLT AC 110V / 50 

HZ. ITENS INCLUSOS: MANUAIS E CERTIFICADO 

DE GARANTIA EM PORTUGUÊS. PRAZO DE 

GARANTIA DO EQUIPAMENTO: MÍNIMO DE 12 

MESES. 

 

1.140,00 2.280,00 

39 04 Geladeira refrigerador 250 a 299 litros 

 

1.269,00 5.076,00 

40 06 Suporte de soro - Tipo pedestal com altura regulável em 

aço inoxidável. 

 

193,33 1.159,98 

41 02 Arquivo com 4 gavetas - Em aço, com 04 gavetas para 

pasta suspensa com deslizamento de gaveta de trilho 

telescópio. 

 

499,33 998,66 

42 02 Bebedouro purificador - Tipo coluna simples a pressão. 

 

498,00 996,00 
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43 08 Ar condicionado - Tipo split, quente fio com capacidade 

de 9.000  BTUs. 

 

1.998,00 15.984,00 

44 02 Mesa computador - Em madeira tipo MDF, com 3 gavetas, 

suporte para CPU, teclado e impressora. 

 

218,00 436,00 

45 02 Mesa escritório - Base de aço/ferro pintado e madeira tipo 

MDF com 2 gavetas. 

 

278,00 556,00 

46 02 Mesa para impressora - Base de aço/ferro pintado e 

madeira tipo MDF mínimo 80x60x70. 

 

178,00 356,00 

47 04 Ventilador de teto - Com 03 pás. 

 

269,00 1.076,00 

48 06 Escada com 2 degraus - de aço inoxidável . 

 

105,00 630,00 

49 23 Computador - Sistema operacional Windows 7 PRO (64 

BITS), garantia de 12 meses, interface com rede 

10/100/1000 e WIFI, Interface de vídeo integrada, 

processador no mínimo Intel CORE 13 ou ADM A10, 

memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHz, disco rígido 

mínimo de 500GB. Monitor de 18,5". Unidade de disco 

ótico CD/DVD ROM, mouse USB, 800DPI, 2 botões, 

SCHOOL com fio, Fonte compatível com o item. Teclado 

USB, ABNT2, 107 teclas com fio. 

 

1.898,00 43.654,00 

50 01 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TELA: 

15.6in HD LED 1366x768 PROCESSADOR: Processador 

Intel Core I3 3220 3.30GHz ou superior SISTEMA 

OPERACIONAL: Microsoft Windows 8 Professional 64 

bits MEMÓRIA: Memória RAM DDR3 4GB compatível 

com placa mãe citada acima FEATURES: Web Cam, 

Microfone UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: 500GB 

SATA 5400rpm 

UNIDADE ÓPTICA: DVDRW REDE: 10/100/1000, 

Wireless 802.11 b/g/n PORTAS: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 

HDMI, 1 VGA, 1 RJ45 BATERIA: Bateria de 6 células de 

lítio-íon 2200 mAh GARANTIA: 03 Anos onsite.  

 

1.919,00 1.919,00 

51 05 Impressora Laser - Padrão de cor monocromático. 

Memória de 16MB, resolução de 600x600, velocidade 

33PPM, capacidade de 100 paginas, ciclo 25.000 paginas, 

interface USB e rede, frente e verso automático, garantia 

mínima de 12 meses. 

 

 

815,00 4.075,00 

52 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 

(COPIADORA, SCANNER E FAX) - Impressora 

Multifuncional Laser Colorida Características (Requisitos 

mínimos): Processo de impressão a laser colorido; Padrão 

cópia, impressão e scanner; Interface de comunicação 

1.882,00 1.882,00 
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local USB 2.0 ou superior; Interface de Rede Fast Ethernet 

10/100/ ou superior; Velocidade de impressão de no 

mínimo 30 ppm; Duplex automático (impressão frente e 

verso); Resolução mínima (DPI) de 600 x 600; Memória 

padrão de no mínimo 512 MB; Ciclo de trabalho mínimo 

de 75.000 páginas/mês; Bandeja ou Bandejas de entrada 

para no mínimo 250 folhas; Bandeja do tipo ADF 

(Alimentação Automática de Documentos) com 

capacidade mínima de 50 folhas para cópia, digitalização 

sem intervenção do usuário; Escaninho de saída para no 

mínimo 150 folhas; Processador com no mínimo 430 MHz 

de freqüência; Protocolos compatíveis: TCP/IP, IPX. 

Deverá permitir gerenciar através do protocolo http 

(interface web). Cabos de conexão e software de 

administração da impressora inclusos; Deverá acompanhar 

tonalizador original (CMYK)100% ch. 

 
53 02 PROJETOR MULTI MIDIA (DATA SHOW) Projetor 

Multimídia destinado ao uso normal em ambiente tropical 

com umidade relativa na faixa de 20 a 80% (sem 

condensação) e temperatura ambiente na faixa de 10 a 

32oC com as seguintes características mínimas: 1. 

Luminosidade mínima de 2500 ANSI-lumens. 2. 

Resolução nativa padrão XGA (1024 x 768 pontos). 3. 

Relação de aspecto nativa de 4:3 e compatível com 16:9. 

4. Tecnologia DLP com relação de contraste mínimo de 

2000:1 ou tecnologia LCD com relação de contraste 

mínimo de 400:1. 5. Peso menor do que 4 kg. 6. Sistema 

de resfriamento interno adequado com termostato para 

desligamento automático. 7. Entradas de sinal: 7.1. Duas 

entradas para sinais provenientes de microcomputador, 

sendo duas entradas HD15(VGA) ou uma entrada DVI 

(com adaptador para HD15) e outra HD15(VGA). 

Compatibilidade com os padrões de microcomputador 

IBM-PC/AT e Macintosh. 7.2. Para sinais de vídeo 

composto em conector RCA. 7.3. Para sinais de vídeo S-

Vídeo em conector Mini DIN. 7.4. Para sinais de áudio 

estéreo em conector P2 ou RCA 8. Saídas: 8.1. Para sinais 

de vídeo padrão VGA. 9. Lâmpada com vida útil média 

estimada de pelo menos 2.000 horas. 10. Tamanho da 

tela/imagem (valor da diagonal): de 40 a 300 polegadas. 

11. Deve possuir alto-falante interno. 12. Acompanhado 

de controle remoto sem fio (com baterias ou pilhas). 13. 

Deve permitir instalação em mesa ou teto. 14. Deve 

possuir menu na tela em Inglês ou Português. 15. Deve 

possuir painel de controle no corpo do aparelho, 

permitindo controle de todas as funções. 16. Deve ser 

compatível com os sistemas de vídeo HDTV (720p e 

1080i), NTSC, PAL, SECAM, PAL-M e PAL-N. 17. 

Tensão de alimentação com valor na faixa de 100 a 

240Vac e freqüência na faixa de 50 a 60 Hz. 18. Deverá 

2.135,00 4.270,00 
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ser acompanhado de todos os cabos necessários à sua 

ligação à rede de alimentação elétrica.  

 
54 01 TELA DE PROJEÇÃO - Tela de projeção retrátil com 

tripé medindo 1,80 x 1,80 m. - Película tencionada nas 

laterais; - Película do tipo Matte White; - Suporte 

integrado ao estojo metálico; - Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

 

459,50 459,50 

55 02 TELEVISOR 32"- APARELHO DE TV LCD 32 

POLEGADAS - Aparelho de televisão, tela LED 32 

polegadas; com conversor HDMI e para USB. Controle 

remoto ; Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de 

intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; 

Sintonia fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo 

externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: 

controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, 

cabo de alimentação. Alimentação elétrica 220 Volts. 

Garantia mínima de 12 meses. O Catálogo do 

equipamento deverá ser apresentado em língua 

portuguesa. 

 

1.098,00 2.196,00 

56 04 Televisor 42' - APARELHO DE TV LCD 42 

POLEGADAS - Aparelho de televisão, tela LED 42 

polegadas; com conversor HDMI e para USB. Controle 

remoto ; Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de 

intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; 

Sintonia fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo 

externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: 

controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, 

cabo de alimentação. Alimentação elétrica 220 Volts. 

Garantia mínima de 12 meses. O Catálogo do 

equipamento deverá ser apresentado em língua 

portuguesa. 

 

2.198,00 8.792,00 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 
 

 
 
A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) 
______________________ CPF n.º _________________________, RG n.º 
_______________, DECLARA, sob as penas da Lei, estar cumprindo plenamente os 

requisitos de habilitação conforme os documentos integrantes do envelope n.º 02 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do Edital de 
Pregão n.º 039/2017. 
 
 
Local / Data: 
Nome: 
Cargo/Função: 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 

Razão Social:- 
 

Endereço:- 
 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 
 

E-mail: CNPJ: 
 

 
 
 

Item Qtdade 

 
Descrição Marca Valor Unitário 

em R$ 
Valor Total em 
R$ 

01 04 Amalgamador odontológico – Modo de 

operação digital tipo capsular.  
 

   

02 01 Aparelho raio X Odontológico - Instalação 

de coluna móvel, modo de operação digital.  

   

03 01 Autoclave horizontal de mesa 75k - De aço 

inoxidável, modo de operação digital até 

25l. 

   

04 05 Balança antropométrica adulto – Digital. 

 

   

05 04 Balança antropométrica infantil – Digital. 

 

   

06 02 Balança antropométrica obeso – Digital. 

 

   

07 02 Bisturi elétrico - Microprocessado, bipolar, 

com função bipolar, alarme. 

 

   

08 02 Braçadeira para injeção - Braçadeira para 

injeção, base em tubos de aço esmaltado 

com ponteiras. Apoio de braço em chapa de 

aço inoxidável. Altura regulável com 

sistema de “borboleta”. Apresentar amostra. 

 

 

   

09 02 CADEIRA DE RODAS ADULTO - Em 

aço/ferro pintado com braços e pés fixos, 

elevador de pernas e suporte de soro. 

 

   

10 04 Cadeira de rodas obeso - Em aço/ferro 

pintado com braços e pés fixos, elevador de 

pernas e suporte de soro, com estrutura para 

suportar peso maior que 120Kg. 
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11 02 Cadeira para coleta de sangue - Em 

aço/ferro pintado, com braçadeira regulável 

revestida com material lavável também no 

assento e encosto. 

 

   

12 03 Cadeira para obeso - Em aço/ferro pintado, 

com assento e encosto de polipropileno, 

sem rodízio, sem braços e regulagem de 

altura. Com estrutura para superar peso 

maior que 100Kg. 

 

   

13 02 Cadeira rodas pediátrica - Em aço/ferro 

pintado, com braço fixo e pés removíveis, 

com elevação de pernas e suporte de soro. 

 

   

14 02 Carro de curativos - Em aço inoxidável com 

balde e bacia. 

 

   

15 03 CARRO MACA SIMPLES - Maca 

hospitalar para transporte totalmente em 

aço inoxidável 304 de 1. ¼”, onde a 

armação tubular inferior e a parte superior 

sejam fixos, com suporte para soro 

removível, grades laterais de proteção 

removíveis com sistema escamoteável de 

fácil manuseio, cabeceira removível em três 

níveis, rodízios de 6”, com travas em pelo 

menos duas rodas, com pára-choque de 

proteção em borracha nas laterais, na 

cabeceira e na peseira, maca deverá medir 

1,90 de comprimento x 0,60 cm de largura 

x 0,80 de altura. Com colchão forrado em 

courvim orion com espuma 28 de densidade 

e aproximadamente 12cm de altura, e com 

dois suspiros na lateral do comprimento. 

 

   

16 02 Colposcopio - Com aumento variável, com 

braços, câmara e monitor. 

 

   

17 04 Detector fetal - Tipo portátil digital. 

 

   

18 03 Esfigmaomanometro infantil - De tecido e 

com braçadeira/fecho em velcro. 

 

 

   

19 03 Esfigmaomanometro obeso - De tecido e 

com braçadeira em velcro tamanho adulto-

obeso (circunferência aproximada de 

42cm). Apresentar Registro no Ministério 

da Saúde. 
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20 03 Esfmomanometro adulto - De tecido e com 

braçadeira/fecho em velcro. 

 

   

21 03 Estetoscopio adulto - Tipo duplo com 

auscutator em aço inoxidável. 

 

   

22 01 Estetoscópio infantil - Tipo duplo com 

auscutator em aço inoxidável. 

 

   

23 02 Foco refletor ambulatorial - Iluminação 

halogena e haste flexível. 

 

   

24 04 Otoscopio - Com bateria convencional, 

mínimo de 5 especulos reusáveis. 

 

   

25 03 Oximetro de pulso - Portátil de mão com 

sensor de SpO2. 

 

   

26 03 Reanimador pulmonar adulto - Tipo ambú 

de silicone com reservatório. 

 

   

27 02 Reanimador pulmonar pediátrico - Tipo 

ambú de silicone com reservatório. 

 

   

28 02 DEA - A bateria com no mínimo de 200 

choques, tela de ECG e 01 eletrodo. 

 

   

29 02 MICROSCOPIO LABORATORIAL 

BASICO 

 

   

30 07 Balde a pedal - De popipropileno com 

capacidade de 30 a 49l. 

 

   

31 02 Armário vitrine - Em aço/ferro pintado com 

2 portas. 

 

   

32 03 Biombo - Em aço/ferro pintado com 

rodízio, tamanho triplo. 

 

   

33 19 Cadeira - Em aço/ferro pintado, com 

assento e encosto de polipropileno,sem 

rodízio, sem braços e regulagem de altura. 

 

   

34 06 Armário de aço - Em aço com 

1800X700mm até 2100x1100. 

 

   

35 01 CARRO PARA MATERIAL DE 

LIMPEZA - Carro de limpeza em material 

resistente, com suporte para saco de lixo, 02 

baldes, moop e produtos de limpeza. 
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36 08 ESTANTE - Estante de aço contendo 07 

prateleiras reguláveis e com reforço em 

cada prateleira. Dimensões: 2000 x 920 x 

400mm (A x L x P). Com pintura 

eletrostática epóxi pó, com tratamento 

antiferruginoso, na cor cinza metal. 

Prateleiras: reguláveis, com capacidade 

para até 100 kg por prateleira, em chapa de 

aço com furos para fixação com parafusos. 

 

   

37 03 Mesa ginecológica - Em aço/ferro pintado, 

com posição de leito regulável, gabinete 

com portas e gavetas. 

 

   

38 02 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO 

DE VACINAS (1 PORTA MÍN. 280 LTS) 

- REFRIGERADOR (CÂMARA FRIA) 

PARA ARMAZENAMENTO E 

CONSERVAÇÃO DE VACINAS, KITS E 

MEDICAMENTOS. CAPACIDADE 

MÍNIMA DE 340 LITROS OU DE 22.000 

DOSES DE VACINA (AMPOLAS DE 05 

ML). MODELO VERTICAL, UNIDADE 

DE REFRIGERAÇÃO COMPACTA E 

SILENCIOSA, GABINETE TIPO 

GELADEIRA (RETANGULAR), 

EXTERNAMENTE CONFECCIONADO 

EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

QUIMICAMENTE E PINTADA NA COR 

BRANCA E INTERNAMENTE 

CONFECCIONADO EM AÇO 

INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 04 

PRATELEIRAS TIPO GRELHAS OU 

GAVETAS DESLIZANTES, PORTA 

EXTERNA DE VIDRO COM FECHO 

MAGNÉTICO E GUARNIÇÃO COM 

VEDAÇÃO E PUXADOR ANATÔMICO. 

SISTEMA DE CONTROLE 

TERMOSTÁTICO COM COMANDO 

DIGITAL MICRO PROCESSADO 

(PAINEL DIGITAL) COM FAIXA DE 

AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS 

CENTÍGRADOS) ESTABILIZADO 

AUTOMATICAMENTE EM 4°C 

(GRAUS CENTÍGRADOS). SISTEMA 

DE ALARME SONORO PARA 

TEMPERATURAS INCORRETAS, COM 

REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM 

IMPRESSÃO. COMPRESSOR 

HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO DE 

ENERGIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
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/ VOLTAGEM: MONOVOLT AC 110V / 

50 HZ. ITENS INCLUSOS: MANUAIS E 

CERTIFICADO DE GARANTIA EM 

PORTUGUÊS. PRAZO DE GARANTIA 

DO EQUIPAMENTO: MÍNIMO DE 12 

MESES. 

 
39 04 Geladeira refrigerador 250 a 299 litros 

 

   

40 06 Suporte de soro - Tipo pedestal com altura 

regulável em aço inoxidável. 

 

   

41 02 Arquivo com 4 gavetas - Em aço, com 04 

gavetas para pasta suspensa com 

deslizamento de gaveta de trilho telescópio. 

 

   

42 02 Bebedouro purificador - Tipo coluna 

simples a pressão. 

 

   

43 08 Ar condicionado - Tipo split, quente fio 

com capacidade de 9.000  BTUs. 

 

   

44 02 Mesa computador - Em madeira tipo MDF, 

com 3 gavetas, suporte para CPU, teclado e 

impressora. 

 

   

45 02 Mesa escritório - Base de aço/ferro pintado 

e madeira tipo MDF com 2 gavetas. 

 

   

46 02 Mesa para impressora - Base de aço/ferro 

pintado e madeira tipo MDF mínimo 

80x60x70. 

 

   

47 04 Ventilador de teto - Com 03 pás. 

 

   

48 06 Escada com 2 degraus - de aço inoxidável . 

 

   

49 23 Computador - Sistema operacional 

Windows 7 PRO (64 BITS), garantia de 12 

meses, interface com rede 10/100/1000 e 

WIFI, Interface de vídeo integrada, 

processador no mínimo Intel CORE 13 ou 

ADM A10, memória RAM 4GB, DDR3, 

1600MHz, disco rígido mínimo de 500GB. 

Monitor de 18,5". Unidade de disco ótico 

CD/DVD ROM, mouse USB, 800DPI, 2 

botões, SCHOOL com fio, Fonte 

compatível com o item. Teclado USB, 

ABNT2, 107 teclas com fio. 
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50 01 COMPUTADOR PORTÁTIL 

(NOTEBOOK) TELA: 15.6in HD LED 

1366x768 PROCESSADOR: Processador 

Intel Core I3 3220 3.30GHz ou superior 

SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft 

Windows 8 Professional 64 bits 

MEMÓRIA: Memória RAM DDR3 4GB 

compatível com placa mãe citada acima 

FEATURES: Web Cam, Microfone 

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: 500GB 

SATA 5400rpm 

UNIDADE ÓPTICA: DVDRW REDE: 

10/100/1000, Wireless 802.11 b/g/n 

PORTAS: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 

1 VGA, 1 RJ45 BATERIA: Bateria de 6 

células de lítio-íon 2200 mAh GARANTIA: 

03 Anos onsite.  

 

   

51 05 Impressora Laser - Padrão de cor 

monocromático. Memória de 16MB, 

resolução de 600x600, velocidade 33PPM, 

capacidade de 100 paginas, ciclo 25.000 

paginas, interface USB e rede, frente e 

verso automático, garantia mínima de 12 

meses. 

 

   

52 01 IMPRESSORA LASER 

MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, 

SCANNER E FAX) - Impressora 

Multifuncional Laser Colorida 

Características (Requisitos mínimos): 

Processo de impressão a laser colorido; 

Padrão cópia, impressão e scanner; 

Interface de comunicação local USB 2.0 ou 

superior; Interface de Rede Fast Ethernet 

10/100/ ou superior; Velocidade de 

impressão de no mínimo 30 ppm; Duplex 

automático (impressão frente e verso); 

Resolução mínima (DPI) de 600 x 600; 

Memória padrão de no mínimo 512 MB; 

Ciclo de trabalho mínimo de 75.000 

páginas/mês; Bandeja ou Bandejas de 

entrada para no mínimo 250 folhas; 

Bandeja do tipo ADF (Alimentação 

Automática de Documentos) com 

capacidade mínima de 50 folhas para cópia, 

digitalização sem intervenção do usuário; 

Escaninho de saída para no mínimo 150 

folhas; Processador com no mínimo 430 

MHz de freqüência; Protocolos 

compatíveis: TCP/IP, IPX. Deverá permitir 
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gerenciar através do protocolo http 

(interface web). Cabos de conexão e 

software de administração da impressora 

inclusos; Deverá acompanhar tonalizador 

original (CMYK)100% ch. 

 
53 02 PROJETOR MULTI MIDIA `(DATA 

SHOW) Projetor Multimídia destinado ao 

uso normal em ambiente tropical com 

umidade relativa na faixa de 20 a 80% (sem 

condensação) e temperatura ambiente na 

faixa de 10 a 32oC com as seguintes 

características mínimas: 1. Luminosidade 

mínima de 2500 ANSI-lumens. 2. 

Resolução nativa padrão XGA (1024 x 768 

pontos). 3. Relação de aspecto nativa de 4:3 

e compatível com 16:9. 4. Tecnologia DLP 

com relação de contraste mínimo de 2000:1 

ou tecnologia LCD com relação de 

contraste mínimo de 400:1. 5. Peso menor 

do que 4 kg. 6. Sistema de resfriamento 

interno adequado com termostato para 

desligamento automático. 7. Entradas de 

sinal: 7.1. Duas entradas para sinais 

provenientes de microcomputador, sendo 

duas entradas HD15(VGA) ou uma entrada 

DVI (com adaptador para HD15) e outra 

HD15(VGA). Compatibilidade com os 

padrões de microcomputador IBM-PC/AT e 

Macintosh. 7.2. Para sinais de vídeo 

composto em conector RCA. 7.3. Para 

sinais de vídeo S-Vídeo em conector Mini 

DIN. 7.4. Para sinais de áudio estéreo em 

conector P2 ou RCA 8. Saídas: 8.1. Para 

sinais de vídeo padrão VGA. 9. Lâmpada 

com vida útil média estimada de pelo 

menos 2.000 horas. 10. Tamanho da 

tela/imagem (valor da diagonal): de 40 a 

300 polegadas. 11. Deve possuir alto-

falante interno. 12. Acompanhado de 

controle remoto sem fio (com baterias ou 

pilhas). 13. Deve permitir instalação em 

mesa ou teto. 14. Deve possuir menu na tela 

em Inglês ou Português. 15. Deve possuir 

painel de controle no corpo do aparelho, 

permitindo controle de todas as funções. 16. 

Deve ser compatível com os sistemas de 

vídeo HDTV (720p e 1080i), NTSC, PAL, 

SECAM, PAL-M e PAL-N. 17. Tensão de 

alimentação com valor na faixa de 100 a 

240Vac e freqüência na faixa de 50 a 60 
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Hz. 18. Deverá ser acompanhado de todos 

os cabos necessários à sua ligação à rede de 

alimentação elétrica.  

 
54 01 TELA DE PROJEÇÃO - Tela de projeção 

retrátil com tripé medindo 1,80 x 1,80 m. - 

Película tencionada nas laterais; - Película 

do tipo Matte White; - Suporte integrado ao 

estojo metálico; - Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

 

   

55 02 TELEVISOR 32"- APARELHO DE TV 

LCD 32 POLEGADAS - Aparelho de 

televisão, tela LED 32 polegadas; com 

conversor HDMI e para USB. Controle 

remoto ; Menu na própria tela, para ajustes; 

Ajustes de intensidade para: som, brilho e 

cor; Sintonia automática; Sintonia fina; 

Conexão para DVD, antena externa/cabo 

externo; som integrado ao aparelho; 

Acompanham: controle remoto, pilha(s) ou 

bateria(s), antena interna, cabo de 

alimentação. Alimentação elétrica 220 

Volts. Garantia mínima de 12 meses. O 

Catálogo do equipamento deverá ser 

apresentado em língua portuguesa. 

 

   

56 04 Televisor 42' - APARELHO DE TV LCD 

42 POLEGADAS - Aparelho de televisão, 

tela LED 32 polegadas; com conversor 

HDMI e para USB. Controle remoto ; 

Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes 

de intensidade para: som, brilho e cor; 

Sintonia automática; Sintonia fina; 

Conexão para DVD, antena externa/cabo 

externo; som integrado ao aparelho; 

Acompanham: controle remoto, pilha(s) ou 

bateria(s), antena interna, cabo de 

alimentação. Alimentação elétrica 220 

Volts. Garantia mínima de 12 meses. O 

Catálogo do equipamento deverá ser 

apresentado em língua portuguesa. 

 

   

 
 
DECLARAÇÃO 
 
1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 
de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2 – Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
edital.  
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3 – Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na 
data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
4 – Declaro, sob risco de sofrer as sanções editalícias, que será atendido o prazo e a política de entrega 
dos produtos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência do Edital e que o endereço 
eletrônico (e-mail) informado abaixo é válido e acessado diariamente. 
 
 

 
Nome do Representante: 
 

 
Identidade nº 
 

 
CPF nº 

 
E-mail para contato: 
 

 
 

 
E-mail – envio de Autorização de Fornecimento: 
 

 

 
Local e Data: 
 

 
Assinatura:- 
 

 

 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV – MINUTA MODELO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º */2017 
 

Aos .......... dias do mês de ............. do ano de dois mil e dezessete, na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA, situada na Praça Armando Salles de Oliveira, 200, 
Centro, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, o Exmo. Prefeito, nos termos das Leis nº s. 
8.666/93, 10.520/2002, e do Decreto Municipal nº 2.135/2006, das demais normas legais 
aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
039/2017, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial e homologada, as fls, 

......... do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para aquisição de 
camisetas a serem utilizados pela Prefeitura deste município, conforme consta do anexo, que 
passa a fazer parte desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) 
cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, 
como segue: 
 

Fornecedor Registrado: 

ITEM MATERIAL/DESCRIÇÃO MARCA QTDE PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

      

      

 
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
 
1º - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de 
contratação em igualdade de condições. 
2ª - PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: o objeto desta licitação deverá ter entrega em 
até 10 (dez) dias, contando a partir do envio da Autorização de Fornecimento. 
3ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 25 (vinte e cinco) dias, 
contados da apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura. 
4ª – DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Durante a vigência desta Ata, os preços registrados 
serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, 
nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução 
dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na 
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, 
poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 
o Proponente registrado será convocado pela prefeitura Municipal de Laranjal Paulista para a 
negociação e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, será feita a devida 
alteração do valor registrado em Ata. 
5ª - DAS SANÇÕES: 
5.1 – A licitante total ou parcialmente inadimplente, estará sujeita à aplicação das sanções 
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o art. 7º da Lei 
10.520/2002, a saber: 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 
fornecimento; 
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b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia de atraso acumulada com 
as multas cominatórias abaixo: 
b1) multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim 
entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse 
percentual será de 10% (dez por cento); 
b2) multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, 
com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 
c) suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com 
a entidade licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre outras, nas hipóteses: 
c.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou 
documento equivalente; 
c.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto, 
c.3 Não mantiver a proposta, 
c.4 Falhar gravemente na execução do contrato, 
c.5 Na reiteração de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para 
reparação de erros. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no 
mínimo 2 anos e, no máximo, pelo prazo de até 5 anos, entre outros comportamentos e em 
especial quando: 
d.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
d.2 Comportar-se de modo inidôneo, 
d.3 Cometer fraude fiscal, 
d.4 Fraudar na execução do contrato. 
6ª - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, contado a partir da data da assinatura desta Ata. 
7ª - INTEGRA A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS O EDITAL, as propostas das 

empresas elencadas abaixo e a Ata da Sessão do Pregão.  
 
 
 
Laranjal Paulista, ___ de _________ de 2017. 
 
 
 
 
Órgão Gerenciador 
 
 
 
 
Detentor da Ata 
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ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 
..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede 
na Rua 
............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de 
............................., 
Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) 
(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 
..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. 
(estado civil), 
............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº 
............................., residente e 
domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de 
..............................., Estado de 
..................................., ---------- 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), 

........................... (estado civil), 

...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº 

................................, residente e 
domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de 
............................., 
Estado de ..........................; ---------- 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento 
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 039/2017, da 

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular 
ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar os demais 
atos inerentes ao referido certame. 
 
 
 
.............................., ........ de ......................... de 2017. 
Outorgante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º 
da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
 
.................................,................................................................................................................... 
inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº 
.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
 
..................., ....... de ..................... de 2017. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante 
RG nº.............................................. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO – ENQUADRAMENTO DE ME OU 

EPP 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a 
empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos 
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 
039/2017, realizada pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. 
 
 
 
.........................., ....... de ................. de 2017. 
 
 
 
 
 
 
................................................ 
(representante legal) 
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ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

ENTIDADE – PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA; 

CONTRATO nº ....../.........., datado de ....../....../2017; 

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA; 

CONTRATADO – .............................................................................................. 

OBJETO - ......................................................................................................... 

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, 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 de defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709 de 14 de janeiro 
de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista 

 

 

Em, ...... de ............. de 2017. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2017 

 

REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO A 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, 

MOBILIÁRIOS EM GERAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM 

ENTREGA PARCELADA, CONFORME ANEXO I, DESTE EDITAL. 

 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 

Nome 

Assinatura e Carimbo 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Comissão Permanente 

de Licitações, pelo e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL 

PAULISTA/SP da responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de 

eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 

reclamação. 

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

