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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020 

PROCESSO Nº 060/2020 
 
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 06 de Novembro de 2020. 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, da resolução SS-55 de 
23/04/2020 pela Emenda Estadual nº 2020.36.16822,  para o atendimento da Secretaria Municipal 
da Saúde do Município de Laranjal Paulista, conforme Termo de Referência – Anexo I, deste 
Edital. 
 
3 – DO PREÇO 
 
3.1 – Estima-se o valor global desta licitação em R$ 41.834,18 (quarenta e um mi, oitocentos e 
trinta e quatro reais e dezoito centavos), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 
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PREGAO PRESENCIAL N° 034/2020
PROCESSO N° 060/2020

1 — PREAMBULO

1.1 — A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP torna publico para
conhecimento dos interessados que, na Sala de Licitagoes da Prefeitura Municipal, situada na
Praga Armando de Salles Oliveira n° 200, Centro, nesta cidade de Laranjal PaulistalSP, sera
realizada licitacao na modalidade PREGAO PRESENCIAL do tipo MENOR PREQO POR ITEM,
objetivando o REGISTRO DE PRECOS, relacionados no Anexo I, o qual sera processado de
acordo com o que determina a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal
n° 2.135 de Fevereiro de 2006 e, suplementarmente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteracoes e a Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014,
além das clausulas e condicoes constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 — Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes n.° 01 — “PROPOSTA”
e n.° 02 — “DOCUMENTAQAO” sera recebida pelo Pregoeiro, na sesséo pl'iblica a iniciar a partir
das 09h00min do dia 06 de Novembro de 2020. A sesséo pl'iblica dirigida por Pregoeiro se
daré no mesmo dia e local, nos termos das legislacoes supracitadas, deste Edital e Anexos.

1.3 — Integram este ato convocatorio os seguintes ANEXOS:
l— TERMO DE REFERENCIA;
ll — MODELO DE DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAQAO;
||| — FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
lV — MINUTA MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
V — MODELO DE PROCURAGAO;
Vl — MODELO DE DECLARAQAO — cumprimento do inciso XXXlll do art. 7° da Constituigéo
Federal.
Vll — MODELO DE DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO — ME 0U EPP
Vlll — TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO — TCEISP

2 — DO OBJETO

2.1 — A presente licitacao tem por objeto o REGISTRO DE PREQOS, do tipo MENOR PREQO
POR ITEM, visando a “Aquisigao de Equipamentos Medicos Hospitalares, da resolucao 88-55 de
23/04/2020 pela Emenda Estadual n° 20203616822, para o atendimento da Secretaria Municipal
da Sadde do Municipio de Laranjal Paulista, conforme Termo de Referéncia — Anexo l, deste
Edital.

3 — DO PREGO

3.1 — Estima-se o valor global desta licitacao em R$ 41.834,18 (quarenta e um mi, oitocentos e
trinta e quatro reaisAe dezoito centavos), com base nos parametros dispostos no ANEXO l —
TERMO DE REFERENCIA do Edital.
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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. 
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação própria do orçamento 
vigente, codificada sob as rubricas: 02.04.10.302.0010.2019-4.4.90.52-Ficha 342. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem às disposições 
deste edital. 
05.02. Estão impedidas de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que se 
enquadrem, dentre outras estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:  
05.02.01. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 
de contratar com qualquer órgão da Administração Pública Direta de Laranjal Paulista, nos termos 
do art. 87, III, da Lei 8.666/93;  
05.02.02. Impedidas de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL 
PAULISTA nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.  
05.02.03. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98.  
05.02.04. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e quaisquer 
de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e não tenha 
ocorrido a respectiva reabilitação.  
05.02.05. Reunidas sob forma de consórcio.  
05.02.06. Encontram-se falidas por declaração judicial.  
05.02.07. Enquadradas nas disposições do artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.  
05.02.08. Como condição prévia à participação no certame (conforme Acórdão TCU nº 1.793/2011 
– Plenário e art. 97, da Lei nº 8.666/93), a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação em licitação ou a contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros: 
a) Cadastro de Apenados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União - CGU  
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ  
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 
d) Cadastro de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2:: 
05.02.09 As condições de impedimento acima, aplicar-se-ão a eventual empresa subcontratada.  
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do solicitado ao exercicio anterior e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em
Iicitagao, nao vinoulando as concorrentes, que poderao adotar outros que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento
estabelecidos neste ato convocatério.

4 — DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

4.1 As despesas decorrentes desta licitagao correrao por oonta de dotagao prépria do orgamento
vigente, codificada sob as rubricas: 02.04.10.3020010.2019—4.4.90.52-Ficha 342.

5 — DAS CONDIQOES DE PARTICIPAQAO

5.1 - Somente poderao participar da presente Iicitagao as Iicitantes que atenderem as disposigoes
deste edital.
05.02. Estao impedidas de participar desta licitagao pessoas fisicas ou juridicas que se
enquadrem, dentre outras estabelecidas por lei, em uma ou mais situagoes seguintes:
05.02.01. Que estejam cumprindo penalidade de suspensao temporaria para Iicitar e impedimento
de contratar com qualquer orgao da Administragao PL'Jblica Direta de Laranjal Paulista, nos termos
do art. 87, Ill, da Lei 8.666/93;
05.02.02. Impedidas de Iicitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
PAULISTA nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002.
05.02.03. Impedidas de Iicitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.605/98.
05.02.04. Tenham sido declaradas inidoneas para Iicitar com a Administragao PUblioa e quaisquer
de seus Orgaos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e nao tenha
ocorrido a respectiva reabilitagao.
05.02.05. Reunidas sob forma de consércio.
05.02.06. Encontram-se falidas por declaragao judicial.
05.02.07. Enquadradas nas disposigoes do artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes.
05.02.08. Como oondigao prévia a participagao no oertame (conforme Acordao TCU n° 1.793/2011
— Plenario e art. 97, da Lei n° 8.666/93), a Pregoeira verificara o eventual descumprimento das
condigoes de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a
participagao em Iicitagao ou a contratagao, mediante consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro de Apenados pelo Tribunal de Contas do Estado de 8510 Paulo
https://www.tce.sp.qov.br/pesquisa-na—relacao—de—apenados
b) Cadastro Nacional de Empresas lnid6neas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Uniao - CGU
http://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
c) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga — CNJ
https://www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php?validar=form
d) Cadastro de lnid6neos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao — TCU
https://contas.tcu.qov.br/ords/f?p=1660:2z::NO:2::
05.02.09 As condigoes de impedimento aoima, aplicar—se-ao a eventual empresa subcontratada.
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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). 
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 034/2020 
PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
 
ENVELOPE 2 
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6.1 — Todos os licitantes deverao se apresentar para credenciamento junto a0 Pregoeiro por
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatorio, venha a responder por sua representada, devendo, ainda,
no ato de credenciamento, identificar-se exibindo 0 original da carteira de identidade ou outro
documento equivalente.
6.2 - O credenciamento far-se-a por um dos seguintes meios:
6.2.1 - Instrumento pflblico de procuragéo 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 procuragéo nos moldes do Anexo VI, com poderes para
formular ofertas e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante,
acompanhado de copia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade An6nima, e dos
documentos de eleicao de seus administradores;
6.2.3 - Tratando-se de socio, proprietério, dirigente ou assemelhado de empresa licitante,
cépia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura, no caso de Sociedade
Anonima, devidamente acompanhado de documentos de eleicao dos administradores.
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de um licitante
no presente certame, sob pena de exclusao sumaria das representadas.
6.4 - Os documentos supra referidos poderao ser apresentados no original ou por qualquer
processo de copia autenticada e seréo retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo
administrativo pertinente a presente licitacao.
6.5 - Somente poderao participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados.
6.6 — No ato do credenciamento deverao ser apresentadas, conforme 0 caso, as seguintes
declaracoes, condicao essencial para participacao no certame |icitatérioz
6.6.1 - Declaragéo de pleno atendimento aos requisitos de habilitagéo e inexisténcia de
qualquer fato impeditivo a participacao, de acordo com modelo contido no ANEXO || ao presente
Edital. A referida declaragéo deveré estar fora dos envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2
(Habilitagéo).
6.6.2 — Quando a licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte e desejar gozar
dos beneficios da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 deveré DECLARAR sob as penas
da Lei o seu enquadramento a microempresa ou a empresa de pequeno porte, nos moldes do
Anexo VI. A referida declaragéo deveré estar fora dos envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2
(Habilitagéo).

6.7 - Em seguida proceder—se-a ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preco e
os documentos de habilitacao, em envelopes separados, indevassaveis, lacrados e rubricados no
fecho, que deverao conter 0s seguintes dizeres em sua face externa:

ENVELOPE 1
PREGilO PRESENCIAL N" 034/2020
PROPOSTA DE PRECO
RAZflO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

ENVELOPE 2
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020 
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 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas 
de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
8.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
8.1.1.1- Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por 
ações apresentarão também os documentos de eleição de seus administradores; 
8.1.1.1.1- Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 
alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor; 
8.1.1.2- 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; 
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PREGflO PRESENCIAL N" 034/2~020
DOCLIMENTOS DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

7 — DA PROPOSTA DE PRECO

7.1 — Acompanha este ato convocatério, ANEXO lll — FORMULARIO PADRONIZADO DE
PROPOSTA, que a licitante preencheré e inserira no envelope n.° 01.
7.2 — Do formulério de proposta deverao constar, apostos nos campos préprios:
a) dados cadastrais;
b) assinatura do representante legal;
c) indicacao obrigatéria do preco por item em reais;
d) indicacao dos numeros do CNPJ e de inscricao estadual, atraves da oposicao dos respectivos
carimbos;
7.3 — Cada concorrente devera computar, no preco que cotara, todos os custos diretos ou indiretos,
inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicoes ou obrigacoes
decorrentes da legislacao trabalhista, fiscal e previdenciaria a que sujeita.
7.4 — Os precos ofertados deverao ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da
apresentacao da proposta.
7.5 — Adotar-se-a como critério de aceitabilidade de prego as estimativas constantes nos
autos do processo licitatério, praticado a mediana de mercado, desclassificando-se as
propostas cujos pregos o excedam ou sejam manifestamente inexeqijl'veis (art. 40 X e 48 ll
e paragrafos, da Lei Federal n.° 8.666/93).
7.6 — Os precos ofertados permanecerao fixos e irreajustaveis, salvo hipoteses de man utengao
do equilibrio economico-financeiro nos termos da alinea “d” do inciso N do art. 65 da lei
8.666l93, que devera ser comprovado pelo Contratado e aprovado pelo Contratante.
7.7 - A apresentacao da proposta implicara, por si so, na aceitacao técita de todas as cléusulas
deste Edital e dos termos da Lei Federal n.° 10.520/02, Decreto Municipal n.° 2.135 de Fevereiro
de 2006 e Lei Federal n.° 8.666/93, no que couber, demais normas complementares.

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAQAO

8.1 — Para efeitos de habilitacao, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas
de pequeno porte, deverao apresentar os seguintes documentos:

8.1.1- HABILITAGAO JURlDlCA, conforme o caso:

8.1.1.1- Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartério de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por
acoes apresentarao também os documentos de eleicao de seus administradores;
8.1.1.1.1- Os documentos descritos no item anterior deverao estar acompanhados de todas as
alteracoes e/ou da respectiva consolidacao, conforme legislacao em vigor;
8.1.1.2- Decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo drgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, quando a atividade assim o exigir;
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8.1.1.3- Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - 
Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
8.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
8.1.2.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF;  
8.1.2.2-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;  
a) A Regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação de 
certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da união, emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação 
condicionada à verificação da veracidade via Internet;  
b )A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada sobre os tributos 
Mobiliários e/ou Imobiliários relacionados à sede ou domicílio do proponente, através da 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;  
c) A regularidade para com a Fazenda Estadual, deverá ser comprovada pela apresentação de 
certidão Negativa e ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a dívida ativa estadual 
emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação da 
veracidade via internet, a critério da Administração Pública; 
8.1.2.3-Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço Lei n° 
9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do 
FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de 
Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo 
de entrega dos envelopes; 
 8.1.2.4-Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
efeitos de negativa;  
8.1.2.5- 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 e 147/2014) 
8.1.2.5.1- 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 e 
Lei 147/2014) 
8.1.2.5.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação 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 e Lei nº 147/2014) 
8.1.2.5.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.1.2.5.2, 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 e Lei 147/2014). 
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Habilitagao se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregao.

8.1.2— REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.1.2.1-Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda —
CNPJ/MF;
8.1.2.2—Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;
a) A Regularidade para com a Fazenda Federal devera ser comprovada pela apresentacao de
certidao conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos
federais e a divida ativa da uniao, emitida através de sistema eletrénico, ficando sua aceitacéo
condicionada a verificacao da veracidade via Internet;
b )A regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser comprovada sobre os tributos
Mobiliarios e/ou Imobiliarios relacionados a sede ou domicilio do proponente, através da
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa;
c) A regularidade para com a Fazenda Estadual, devera ser comprovada pela apresentacao de
certidao Negativa e ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a divida ativa estadual
emitida através de sistema eletronico, ficando sua aceitacao condicionada a verificacao da
veracidade via internet, a critério da Administracao Ptiblica;
8.1.2.3—Prova de regularidade para com o FGTS — Fundo de Garantia de Tempo de Servico Lei n°
9.012, de 30/03/95), através da apresentacao do Certificado de Regularidade de Situacao do
FGTS(CRF), emitido pela Caixa Economica Federal, ou do documento denominado “Situacao de
Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo
de entrega dos envelopes;
8.1 .2.4-Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentacao da CNDT — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT — Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeitos de negativa;
8.1.2.5— A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC n° 123, art. 42 e 147/2014)
8.1.2.5.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao neste
certame, deverao apresentar toda a documentajgio exiqida para fins de comprovaiao de
Eqularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao; (LC n° 123, art. 43, caput e
Lei 147/2014)
8.1.2.5.2— Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de cinco dias l'iteis, a contar da publicagéo da homologagao do certame, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Administracao, para a regularizagao da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou
positivas corn efeito de certidao negativa; (LC n° 123, art. 43, § 1° e Lei n° 147/2014)
8.1 .2.5.3— A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitem 7.1.2.5.2, implicara
na decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sancoes previstas neste edital, sendo
facultado a Administracao convocar os Iicitantes remanescentes para, em sessao pl'iblica,
retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio, nos termos do art. 4°, inciso XXIII,
da Lei 10.520/02, ou revogar a licitagao (LC n° 123. art. 43, § 2° e Lei 147/2014).
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8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.1.3.1- 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 180 (cento e oitenta) 
dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 
 
8.1.4 - QUALIFICAÇÃO TECNICA 
8.1.4.1- Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível  com o objeto 
desta licitação, por meio da apresentação de atestado expedido, necessariamente em nome do 
licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já 
forneceu produtos iguais ou semelhantes aos aqui licitados. 
 
8.1.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
8.1.5.1- 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, conforme modelo 
anexo IV; 
 
8.2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou 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. 
8.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
8.2.3- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 
8.2.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
8.2.5 - 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 8.1.1 a 87.1.5; 
8.2.6 - 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 
8.1.2.5.2 e seguintes deste edital. 
8.2.7- 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. 
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8.1.3.1- Certidéo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoajuridica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data nao anterior a 180 (cento e oitenta)
dias da data prevista para a apresentagéo dos envelopes.

8.1.4 - QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.4.1- Prova de aptidéo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto
desta Iicitacao, por meio da apresentagéo de atestado expedido, necessariamente em nome do
Iicitante, por pessoa juridica de direito publico ou privado, no qual se indique que a empresa ja
forneceu produtos iguais ou semelhantes aos aqui licitados.

8.1.5 - DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
8.1.5.1- Declaracao do Iicitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo
anexo IV;

8.2 - DAS DISPOSIGOES GERAIS DA HABILITACAO
8.2.1 - Os documentos necessérios a habilitagéo deveréo ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente, ou mesmo cépia 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 apresentagéo.
8.2.2. Néo serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documentos em substituicao
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as certidoes;
8.2.3- Na hipétese de néo constar prazo de validade nas certid6es apresentadas, seréo aceitas
como validas as expedidas ate 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacao das propostas;
8.2.4 - Se 0 Iicitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se for
a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
8.2.5 - Caso o Iicitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que r1510 0 participante desta
licitacao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacao de ambos os
estabelecimentos, disposta nos itens 8.1.1 3 87.1.5;
8.2.6 - A entrega de documento de habilitagéo que apresente falha nao sanével na sessao
acarretara a inabilitagéo do Iicitante, exceto quanto a documentacao relativa a regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicara o disposto nos itens
8.1.2.5.2 e seguintes deste edital.
8.2.7— 0 Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciara efetuando consulta na Internet junto aos sites
dos Orgaos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio
eletrénico.

9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - No horario e locais indicados neste Edital sera aberta a sessao pL'iica, iniciando—se pela fase
de credenciamento dos Iicitantes interessados em participar deste certame, ocasiao em que serao
apresentados 0s documentos indicados no item 6.
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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; 
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) 
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1 e n°. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Pregos e a Documentagao de
Habilitagao.
9.3 - O julgamento sera feito pelo critério de menor prego, observadas as espeoifioagoes técnicas
e parametros minimos de qualidade definidos neste Edital;
9.4 - Serao desclassificadas as propostas que n50 atenderem as exigéncias essenciais
deste edital e seus anexos, considerando—se como tais as que néo possam ser atendidas na
prépria sessao pelo licitante, por simples manifestagao de vontade de seu representante.
9.4.1 — A proposta apresentada pela licitante deve ser a do formulario uniformizado e padronizado
como oonsta no Anexo ll, podendo a licitante apresenté-la em timbrado da empresa, desde que
nao altere a redagao ou inclua informagoes nao previstas na descrigao dos itens, assim como
deixar de apresentar as declaragoes constantes ao final da proposta.
9.4.2 — A apresentagao de mais de uma proposta para o mesmo item ou objeto, inabilitara a
licitante do certame.
9.4.3 — Constatado a falta de assinatura da proposta no momento da abertura de seu envelope,
inabilitara imediatamente o licitante, néo sendo possivel a assinatura naquela oportunidade, sendo
resguardado assim, o sigilo das propostas.
9.4.4 — A falta de Declaragéo prevista no Formulério Padronizado de Proposta do Anexo ||
deste edital, seja ela qual for, DESCLASSIFICARA automaticamente a proposta apresentada
pela licitante, nao sendo possivel declarar em sessao apés a abertura do envelope.
9.5 - Na hipotese de desolassificagao de todas as propostas, o Pregoeiro dara por encerrado o
certame, lavrando—se ata a respeito.
9.6 - As propostas classificadas serao selecionadas para a etapa de lances, com observancia dos
seguintes critérios:
9.6.1 - Selegao da proposta de menor prego e das demais com pregos até 10% (dez por cento)
superiores
9.6.2 - Néo havendo pelo menos trés propostas nas condigoes definidas no item anterior, seréo
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, até o maximo de trés. No caso
de empate das propostas, serao admitidas todas estas, independentemente do namero de
licitantes;
9.6.3 - O Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma verbal e seqiienoial, a partir do autor da proposta de maior prego 9, 0s demais,
em ordem decrescente de valor, decidindo—se por meio de sorteio no caso de empate de pregos;
9.6.3.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar escolhera a posigao na ordenagao de lances em
relagao aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definigao oompleta da ordem de
lances.
9.7 - Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta
de menor prego.
9.8 - A etapa de lances seré considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
deolinarem da formulagao de lances.
9.9 - Se houver empate, seré assegurado o exercicio do direito de preferéncia as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):
9.9.1 - Entende—se por empate aquelas situagoes em que os pregos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
ao melhor prego apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2°)
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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. 
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; 
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podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora da fase de lances,
situagao em que sua proposta sera declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I)
9.9.2.1 - Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 5 (cinoo) minutos apés o encerramento dos lances, a contar da
convooagao do Pregoeiro, sob pena de preclusao; (LC n° 123, art. 45, § 3°).
9.9.2.2 - Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer a
preferéncia e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45, inc. Ill).
9.9.2.3 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem olassificada nao exercer
seu direito de oobertura da proposta de menor valor, serao convocadas as remanescentes que se
enquadrarem no limite disposto no item 9.9.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito. (LC n° 123, art. 45, inc ll)
9.9.2.4 - O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplioado quando a melhor oferta da
fase de lances nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
9.9.3 - Uma vez exercido o direito de preferéncia as microempresas e empresas de pequeno porte,
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, néo sendo apresentada por elas
proposta de prego inferior, sera declarada a melhor proposta de prego aquela originalmente
vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, § 1°)
9.10 - Apés a fase de lances, serao classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas
nao selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa
de lances, oonsiderando-se para estas, o tiltimo prego ofertado.
9.11 - Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando—se o licitante desistente as
penalidades constantes deste Edital.
9.12 - O Pregoeiro podera negociar com o autor do lance de menor valor com vistas a redugao do
prego ofertado.
9.13 - Havendo negociagao, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do prego negociado, decidindo
motivadamente a respeito.
9.14 - Considerada aceitavel a oferta de menor prego, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, sera verificado o atendimento do licitante as condigoes de habilitagao estipuladas neste
Edital;
9.14.1 - Eventuais falhas, omissoes ou outras irregularidades nos documentos de habilitagao,
efetivamente entregues, poderao ser saneadas na sessao pt'iblica de processamento do Pregao,
até a decisao sobre a habilitagao, exceto a falta de assinatura de documentos indispensaveis,
como Deolaragoes e Proposta, e quanto a documentagao relativa a regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicara 0 disposto nos itens 8.1.2.6 e
seguintes deste edital.
9.14.2 - A verificagao sera certifioada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passiveis
de obtengao por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente justificada;
9.14.3 - A Administragao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos de informagoes, no momento da verificagéo. Ooorrendo essa indisponibilidade e nao
sendo apresentados os documentos aloangados pela verificagao, o licitante sera inabilitado.
9.15 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitagao previstos neste Edital, o
licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame;
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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 e recursos, devem ser protocoladas no Departamento de  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. 
10.3 - 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. 
 
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. 
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9.15.1 - Se a oferta de menor preco nao for aceitavel, ou se 0 licitante nao atender as exigéncias
de habilitacao, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqiientes, na ordem de classificacao,
podendo negociar com os respectivos autores, até a apuracao de uma proposta que, verificada
sua aceitabilidade e a habilitacao do licitante, sera declarada vencedora.
9.16 - Da sessao sera Iavrada ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorréncias
relevantes e que, a0 final, sera assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.
9.17 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligéncias julgadas
necessarias a analise das propostas e da documentacao, devendo os licitantes atender as
solicitacoes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocacao.

10 — DA IMPUGNAGAO A0 EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, D0 RECURSO, DA
ATA DE REGISTRO

10.1 - Com antecedéncia superior a 02 (dois) dias uteis da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatério deste Pregao.
10.2 - As impugnagoes e recursos, devem ser protocoladas no Departamento de Licitagoes,
no enderego sito a Praga Armando Salles de Oliveira, n° 200, Centro — Laranjal Paulista, no
horério das 08h30min as 16h00min, dirigidas ao subscritor deste Edital.
10.2.1 - Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, em despacho fundamentado, sera designada
nova data para a realizacao deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao
afetar a formulacao das propostas.
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital.
implicara na plena aceitacao, por parte dos interessados, das condicoes nele estabelecidas.
10.4 - No final da sessao, a licitante que quiser recorrer devera manifestar imediata e
motivadamente a sua intencao, abrindo—se entao o prazo de 3 (trés) dias para apresentacao de
memorials, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razoes, em
igual numero de dias, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
10.5 - A auséncia de manifestacao imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do
direito de recurso e o encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologacao.
10.6 - Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao ou encaminha-lo
devidamente informado a autoridade competente.
10.7 - O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacao dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.
10.8 - Decididos 0s recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento e determinara a convocacao dos beneficiarios para a
assinatura da Ata de Registro de Precos.
10.9 - A ata de registro de precos sera formalizada, com observancia das disposicoes do Decreto
Municipal n° 2.135 de Fevereiro de 2006.

10.10 - Seré registrado o menor prego por item, consideradas as apresentagoes indicadas
no Anexo |.
10.11 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazé—lo no prazo fixado, dela sera
excluida, sob pena da aplicacao das penalidades cabiveis, nos termos do item 15 deste edital.
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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. 
11.1.1.A validade da ata de registro de preços, incluídas eventuais prorrogações, limita-se ao 
período máximo de 1 (um) ano.(Súmula 34 do TCESP) 
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, num prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
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. 
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certidoes de regularidade fiscal, nos termos deste edital, deverao apresenta-las para efeito de
assinatura da Ata de Registro de Pregos, sob pena de prejuizo do registro.
10.13 - Colhidas as assinaturas, o departamento competente providenciara a imediata publicagao
da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusao de que trata 0 subitem anterior.

11 — D0 PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREQOS

11.1 0 prazo de validade do registro de pregos sera de 12 (doze) meses contados a partir da data
de publicaoao da respectiva Ata.
11.1.1.A validade da ata de registro de pregos, incluidas eventuais prorrogaooes, limita-se a0
periodo maximo de 1 (um) ano.(SL'Jmula 34 do TCESP)
11.2 - O cancelamento do registro de pregos ocorrera nas hipéteses e condigoes estabelecidas no
Decreto Municipal n° 2135/2006.

12 - DAS CONTRATAGOES
12.1 - Os fornecedores de bens inoluidos na ata de registro de pregos estarao obrigados a firmar
os ajustes que poderao advir, nas condigoes estabelecidas no ato convocatério, nos respectivos
anexos e na propria Ata.
12.2 - A existéncia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes que
deles poderao advir, ficando—lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao
relativa as licitagoes, sendo assegurado a0 beneficiario do registro a preferéncia de contratagao
em igualdade de condiooes.
12.3 - Para instruir a formalizagao da Nota de Empenho, o fornecedor do bem devera providenciar
e encaminhar ao orgao contratante, no prazo de 02 (dois) dias Uteis a partir da data da convocagao,
certidoes negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e certidoes negativas de tributos e contribuigoes federais,
expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena
de a contrataoao nao se concretizar.
12.4 - Se as certidoes anteriormente apresentadas para habilitagao ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficara dispensado da apresentagao das
mesmas.
12.4.1 - O fornecedor do bem devera no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da
convooagao, comparecer ao orgao contratante para retirar a Nota de Empenho.

13 - DO§ PRAZOS, DAS CONDIQDES E D0 LOCAL DE ENTREGA D0 OBJETO DA
LICITAQAO

13.1 - O objeto desta licitagao devera ter entrega IMEDIATA, num prazo de até 10 (dez) dias Uteis,
contando a partir do envio da Autorizagao de Fornecimento, conforme as condigoes estabelecidas
no Anexo | deste edital.
13.2 - A entrega do objeto desta licitagao devera ser feita nos locais indicados no momento da
contratagao, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenoiarios deoorrentes do fornecimento.
13.3 - Os produtos deverao ser entregues em embalagens adequadas, entendendo—se como tal
aquelas que acondicionam devidamente o produto ou outros acondicionamentos similares, que
correspondam efetivamente a apresentagao daquele produto.
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14 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
14.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias úteis, 
contados da data da entrega, no local a ser indicado, conforme subitem 2 do item anterior. 
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 até 10 (dez) 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 10 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: 
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14 - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 - O objeto da presente licitacao sera recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias uteis,
contados da data da entrega, no local a ser indicado, conforme subitem 2 do item anterior.
14.2 - Por ocasiao da entrega, a Contratada deveré colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o numero do Registro Geral (RG), do servidor do Contratante
responsavel pelo recebimento.
14.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderé:
a) se disser respeito a especificacao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicao
ou rescindindo a contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
a.1) na hipétese de substituicao, a Contratada deveré fazé-la em conformidade com a indicacao
da Administracao, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, contados da notificacao por escrito,
mantido o preco inicialmente contratado;
b) se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao ou
rescindir a contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
b.1) na hipotese de complementacao, a Contratada deveré fazé-la em conformidade com a
indicacao do Contratante, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, contados da notificacao por
escrito, mantido o preco inicialmente contratado.
14.4 — O recebimento do objeto dar—se-a definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apés
o recebimento provisério, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificacoes contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo
servidor responsavel.

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1 - O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentacao e recebimento
da nota fiscal/fatura.
15.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecoes serao devolvidas a Contratada e seu
vencimento ocorrera 10 dias apés a data de sua apresentacao vélida.
15.3 - O pagamento seré 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 SANQOES
16.1 — A licitante total ou parcialmente inadimplente estara sujeita a aplicacao das sancoes
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com 0 art. 7° da Lei
10.520/2002, a saber:
a) adverténcia, nas hipéteses de execucao irregular de que nao resulte prejuizo para o
fornecimento;
b) multa moratéria de 05% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
injustificado na providéncia necessaria e 1% por dia apés 0 30° dia de atraso acumulada com as
multas cominatorias abaixo:
b1) multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim entendidas
aquelas que acarretam transtornos significativos 9, na sua reincidéncia, esse percentual sera de
10% (dez por cento);
b2) multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipoteses de inexecucao total,
com ou sem prejuizo para o ente pl'Jblico contratante;
c) suspensao temporaria do direito de participar em licitacao ou impedimento de contratar com a
entidade licitante, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, entre outras, nas hipéteses:
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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. 
 
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 e através do site 
www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações), 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 Outubro de 2.020. 
 
 
 

 
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR 

Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO

Praca Armando de Salles Oliveira n" 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 , (15) 3283-8331
e-mail: licitaca0@laranialpaulista.sp.g0v.br

documento equivalente;
c.2 Ensejar injustificado retardamento da execucao de seu objeto,
c.3 Nao mantiver a proposta,
c.4 Falhar gravemente na execucao do contrato,
c.5 Na reiteracao de mesmo comportamento ja punido ou omissao de providéncias para reparacao
de erros.
d) declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao PL'Jica, porno minimo
2 anos e, no maximo, pelo prazo de até 5 anos, entre outros comportamentos e em especial
quando:
d.1 Apresentar documentacao falsa exigida para o certame,
d.2 Comportar—se de modo inid6neo,
d3 Cometer fraude fiscal,
d.4 Fraudar na execucao do contrato.

17 — DAS DISPOSIQOES GERAIS
17.1 — A ata de Registro de Precos desta |icitacao, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por
qualquer Secretaria Municipal que nao tenha participado do certame licitatério, mediante prévia
consulta a Secretaria solicitante.
17.2 — Os interessados que desejarem cépia integral deste Edital e seus Anexos podera solicita-
los através do e-mail |icitacao@|arania|pau|ista.sp.qov.br e através do site
www.|arania|pau|ista.sp.qov.br (link: |icitacoes), devendo o interessado informar breve cadastro da
empresa com telefones e enderecos Liteis para eventuais alteracoes e informacoes ou, em horario
de expediente, ate 0 dltimo dia L'Jtil que antecede a data da abertura da Licitacao, através do
telefone (15) 3283-8331.
17.3 — A Prefeitura do Municipio de Laranjal Paulista podera, a qualquer tempo, motivadamente,
revogar no todo ou em parte a presente licitacao.
17.4 — Para dirimir quaisquer quest6es decorrentes da licitacao, nao resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca de Laranjal Paulista.
Laranjal Paulista, 22 de Outubro de 2.020.

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal.
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ANEXO I -  
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O 
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNIICPAL DA SAÚDE, DA RESOLUÇÃO SS-55, DE 
23/04/2020, EMENDA ESTADUAL Nº 2020.36.16822. 
 
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. 
 
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 e 
pedido de solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, num prazo de até de 10 (dez) dias úteis. 
 
.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 úteis, 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 Qtde Equipamento Descrição/Equipamento Preço Unit Preço Total 
 

 
01 

 
 

01 

 
 
Estufa de 
Cultura 
Bacteriológica 

Estufa elétrica digital para 
cultura bacteriológica com 
timer. 
Controle de temperatura 
através de controlador 
eletrônico com Pid. 
Temperatura de trabalho 
ambiente + 5°C até 70°C. 
Sensor de temperatura 

 
 
 
R$ 2.943,56 

 
 
 
R$ 2.943,56 
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ANEXO I - .
- TERMO DE REFERENCIA

PREGAO REGISTRO DE PREGOS N° 034/2020
OBJETO: AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS MEDIICO HOSPITALARE~S PARA 0
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNIICPAL DA SAUDE, DA RESOLUQAO SS-55, DE
23/04/2020, EMENDA ESTADUAL N° 2020.36.16822.

1 — JUSTIFICATIVA:

1.1 - A realizagao do presente procedimento se faz necessaria para atender a Secretaria Municipal
de Sadde do Municipio de Laranjal Paulista/SP, a fim de proporcionar aos municipes uma Otima
melhora nos servigos prestados.

2 — PRAZOS:

2.1 — O prazo de vigéncia do referido processo sera de 12 (doze) meses oontados da
HOMOLOGACAO do mesmo.

2.2 — O prazo de inicio do fornecimento dos materiais é imediato, a partir da assinatura da Ata e
pedido de solicitagéo da Secretaria Municipal da SaL'ide, num prazo de até de 10 (dez) dias Liteis.

.2.3 — A licitante vencedora nao poderé 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 maximo 10 (dez) dias Liteis, a
contar do recebimento do Pedido de Empenho/Autorizagao de Fornecimento.

3 — ESPECIFICACOES BASICAS:

3.1 — As licitantes deveréo oferecer obrigatoriamente materiais em conformidade com o edital e
seus anexos, primando pela qualidade dos mesmos para que atendam as necessidades do
municipio quando de sua utilizagao.

3.2 — Os materiais a serem adquiridos sao os abaixo relacionados:—

Item Qtde Equipamento DescrigéolEquipamento Prego Unit Prego Total
Estufa elétrica digital para
cultura bacteriolégica com

01 01 Estufa de timer.

Bacteriolégica através de oontrolador
eletronico com Pid.
Temperatura de trabalho
ambiente + 5°C até 70°C.
Sensor de temperatura

Cultura Controle de temperatura R$ 2943,56 R$ 2943,56
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PT100. 
Estabilidade 0,3°c 
Timer com aviso sonoro até 
999 minutos. 
Led indicador de fases do 
processo. 
Construída em aço carbono 
com tratamento químico 
anti-corosão. 
Pintura externa e interna 
em tinta epóxi eletrostática. 
Porta interna em vidro 
temperado. 
Isolação térmica em manta 
de lã de vidro em todos os 
lados e na porta. 
Sistema de fecho tipo 
rolete. 
Vedação com perfil de 
silicone de alta temperatura. 
Orifício superior para 
liberação de calor 
expandido. 
Bandejas internas 
removíveis. 
Bivolt 
 

 
 

02 

 
 

03 

 
 
Carrinhos de 
Emergência 

- com 04 gavetas 
- suporte para soro 
- suporte para desfibrilador 
- suporte para cilindro de 
oxigênio 
- tomadas 
- tampo de inox 
- tábua auxiliar para 
massagem cardíaca 

 
 
 
R$ 2.293,29 

 
 
 
R$ 6.879,87 

03 03 Cadeiras de 
Roda Adulto 
(Obeso) 

- Capacidade até 160 kg 
- largura do assento: 60cm 
- largura total da cadeira: 
80cm 
- aço carbono 
 

 
R$ 2.578,51 

 
R$ 7.735,53 

04 01 Geladeira para 
Vacinas 

geladeira para conservação 
de vacinas (1 porta mín. 276 
lts) - refrigerador (câmara 
fria) para armazenamento e 

 
 
R$ 19.716,66 

 
 
R$ 19.716,66 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO

Praga Armando de Salles Oliveira n" 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 , (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranialpaulista.sp.gov.br

PT100.
Estabilidade 0,3°c
Timer com aviso sonoro até
999 minutos.
Led indicador de fases do
processo.
Construida em ago carbono
com tratamento quimico
anti-corosao.
Pintura externa e interna
em tinta epéxi eletrostatica.
Porta interna em vidro
temperado.
Isolaa térmica em manta
de la de vidro em todos os
Iados e na porta.
Sistema de fecho tipo
rolete.
Vedaqao com perfil de
silicone de alta temperatura.
Orificio superior para
liberacao de calor
expandido.
Bandejas internas
removiveis.
Bivolt

02 03 Carrinhos de
Emergéncia

- com 04 gavetas
- suporte para soro
- suporte para desfibrilador
- suporte para cilindro de
oxigénio
- tomadas
- tampo de inox
- tabua auxiliar para
massagem oardiaca

R$ 2.293.29 R$ 6879,87

03 03 Cadeiras de
Roda Adulto
(Obeso)

- Capacidade até 160 kg
- largura do assento: 600m
- largura total da cadeira:
800m
- ago oarbono

R$ 2.578.51 R$ 7735,53

04 01 Geladeira para
Vacinas

geladeira para conservagao
de vacinas (1 porta min. 276
Its) - refrigerador (camara
fria) para armazenamento e

R$ 19.716,66 R$19.716,66
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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. 

05 03 Aspirador de 
Secreção 

DESCRIÇÃO- Tensão de 
operação: 110/220 (VCA) 

R$ 1.189,66 R$ 3.568,98 
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conservacao de vacinas, kits
e medicamentos.
capacidade minima de 340
litros ou de 22.000 doses de
vacina (ampolas de 05 ml).
modelo vertical, unidade de
refrigeracao compacta e
silenciosa, gabinete tipo
geladeira (retangular),
externamente
confeccionado em chapa de
aco tratada quimicamente e
pintada na cor branca e
internamente confeccionado
em aco inoxidavel, com no
minimo 04 prateleiras tipo
grelhas ou gavetas
deslizantes, porta externa
de vidro com fecho
magnético e guarnicao com
vedacao e puxador
anatomico. sistema de
controle termostatico com
comando digital micro
processado (painel digital)
com faixa de ajuste de +2 a
+8°c (graus centigrados)
estabilizado
automaticamente em 4°c
(graus centigrados). sistema
de alarme sonoro para
temperaturas incorretas,
com registro de
temperaturas sem
impressao. compressor
hermético de baixo consumo
de energia. alimentacao
elétrica / voltagem: monovolt
ac 110v / 50 hz. itens
inclusos: manuais e
certificado de garantia em
portugués. prazo de garantia
do equipamento: minimo de
12 meses.

05 03 Aspirador de
Secregéo

DESCRIQAO- Tensao de
operacao: 110/220 (VCA)

R$1.189,66 R$ 3568,98
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Frasco de 1 litro 
Bivolt 
Portátil 

- Freqüência: 60Hz 
- Consumo: 70W 
- Sistema: Diafragma 
- Vácuo: de 0 a 23" Hg 
(regulável) 
- Válvula automática de 
nível 
- frasco de 1 litro 

06 06 Andadores até 
100kg dobrável 

Em alumínio articulado 
dobrável 

R$ 164,93 R$ 989,58 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 41.834,18 ( QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E 
QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS). 

 
 
Laranjal Paulista, 22 de Outubro de 2.020. 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 

 
 

Maria Marlene Gazonato 
Secretária Municipal da Saúde 
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Frasco de 1 litro
Bivolt
Portétil

- Freqiiéncia: 60Hz
- Consumo: 70W
- Sistema: Diafragma
- Vécuo: de 0 a 23" Hg
(regulével)
- Vélvula automética de
nivel
- frasco de 1 litro

06 06 Andadores até
100kg dobrével

Em aluminio articulado
dobrévei

R$ 164,93 R$ 989,58

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 41.834,18 ( QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E
QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

Laranjal Paulista, 22 de Outubro de 2.020.

Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito Municipal

Maria Marlene Gazonato
Secretéria Municipal da Sal'ide



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 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 
 

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 034/2020. 
 
 
Local / Data: 
Nome: 
Cargo/Função: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO
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In: e-mail: licitacao@laranialpaulista.sp.gov.br

PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREQOS N° 034/2020

ANEXO || — MODELO DE DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
HABILITATORIOS

A empresa . inscrita no CNPJ sob n.°
, por intermedio de seu representante legal Sr. (a)

CPF n.° , RG n.° ,
DECLARA, sob as penas da Lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de habilitagéo
conforme os documentos integrantes do envelope n.° 02 — DOCUMENTOS DE HABILITAQAO, de
acordo com as exigéncias constantes do Edital de Pregéo n.° 034l2020.

Local / Data:
Nome:
Cargo/Fungéo:



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 
 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 

 
ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 
Razão Social:- 
 
Endereço:- 
 
Cidade: CEP: Fone: 

 
E-mail: CNPJ: 

 
 
 

Item Qtde Equipamento Descrição/Equipamento Marca Valor Unit 
R$ 

Valor total 
R$ 

 
 
01 

 
 

01 

 
 
Estufa de 
Cultura 
Bacteriológica 

Estufa elétrica digital para 
cultura bacteriológica com 
timer. 
Controle de temperatura 
através de controlador 
eletrônico com Pid. 
Temperatura de trabalho 
ambiente + 5°C até 70°C. 
Sensor de temperatura 
PT100. 
Estabilidade 0,3°c 
Timer com aviso sonoro 
até 999 minutos. 
Led indicador de fases do 
processo. 
Construída em aço 
carbono com tratamento 
químico anti-corosão. 
Pintura externa e interna 
em tinta epóxi 
eletrostática. 
Porta interna em vidro 
temperado. 
Isolação térmica em 
manta de lã de vidro em 
todos os lados e na porta. 
Sistema de fecho tipo 
rolete. 
Vedação com perfil de 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO
Praga Armando de Salles Oliveira n" 200 - CEP 18.500-000
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PREGAO REGISTRO DE PREQOS N° 034/2020

ANEXO ||| — FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Razéo Social:-

Enderego:—

Cidade: CEP: Fone:

E-mail: CNPJ:

Item Qtde Equipamento DescrigéolEquipamento Valor Unit
R$

Marca Valor total
R$

01 01 Estufa de
Cultura
Bacteriologica

Estufa elétrica digital para
cultura bacteriolégica com
timer.
Controle de temperatura
através de controlador
eletr6nico com Pid.
Temperatura de trabalho
ambiente + 5°C até 70°C.
Sensor de temperatura
PT100.
Estabilidade 0,3°c
Timer com aviso sonoro
até 999 minutos.
Led indicador de fases do
processo.
Construida em ago
carbono com tratamento
quimico anti-corosao.
Pintura externa e interna
em tinta epéxi
eletrostatica.
Porta interna em vidro
temperado.
Isolaa térmica em
manta de la de vidro em
todos os Iados e na porta.
Sistema de fecho tipo
rolete.
Vedagao com perfil de
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silicone de alta 
temperatura. 
Orifício superior para 
liberação de calor 
expandido. 
Bandejas internas 
removíveis. 
Bivolt 
 

 
 

02 

 
 

03 

 
 
Carrinhos de 
Emergência 

- com 04 gavetas 
- suporte para soro 
- suporte para 
desfibrilador 
- suporte para cilindro de 
oxigênio 
- tomadas 
- tampo de inox 
- tábua auxiliar para 
massagem cardíaca 

   

03 03 Cadeiras de 
Roda Adulto 
(Obeso) 

- Capacidade até 160 kg 
- largura do assento: 
60cm 
- largura total da cadeira: 
80cm 
- aço carbono 
 

   

04 01 Geladeira para 
Vacinas 

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 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO
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silicone de alta
temperatura.
Orificio superior para
liberagao de calor
expandido.
Bandeias internas
removiveis.
Bivolt

- com 04 gavetas
- suporte para soro

02 03 Carrinhos de - suporte para
Emergéncia desfibrilador

- suporte para cilindro de
oxigénio
- tomadas
- tampo de inox
- tabua auxiliar para
massagem cardiaoa

03 03 Cadeiras de - Capacidade até 160 kg
Roda Adulto - largura do assento:
(Obeso) 600m

- largura total da cadeira:
800m
- ago oarbono

04 01 Geladeira para geladeira para
Vacinas conservagao de vacinas (1

porta min. 276 Its) -
refrigerador (camara fria)
para armazenamento e
conservagao de vacinas,
kits e medicamentos.
capaoidade minima de 340
litros ou de 22.000 doses
de vacina (ampolas de 05
ml). modelo vertical,
unidade de refrigeragao
compacta e silenciosa,
gabinete tipo geladeira
(retangular), externamente
confecoionado em ohapa
de ago tratada
quimicamente e pintada na
cor branca e internamente
confecoionado em ago
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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. 

05 03 Aspirador de 
Secreção 
 
Frasco de 1 
litro 
Bivolt 
Portátil 

DESCRIÇÃO- Tensão de 
operação: 110/220 (VCA) 
- Freqüência: 60Hz 
- Consumo: 70W 
- Sistema: Diafragma 
- Vácuo: de 0 a 23" Hg 
(regulável) 
- Válvula automática de 
nível 
- frasco de 1 litro 

   

06 06 Andadores até 
100kg 
dobrável 

Em alumínio articulado 
dobrável 
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inoxidavel, com no minimo
04 prateleiras tipo grelhas
ou gavetas deslizantes,
porta externa de vidro com
fecho magnético e
guarnigao com vedagao e
puxador anatémico.
sistema de controle
termostatico com comando
digital micro processado
(painel digital) com faixa
de ajuste de +2 a +8°c
(graus centigrados)
estabilizado
automaticamente em 4°C
(graus oentigrados).
sistema de alarme sonoro
para temperaturas
incorretas, com registro de
temperaturas sem
impressao. compressor
hermétioo de baixo
consumo de energia.
alimentagao elétrica /
voltagem: monovolt ac
110v / 5O hz. itens
inclusos: manuais e
certificado de garantia em
portugués. prazo de
garantia do equipamento:
minimo de 12 meses.

05 03 Aspirador de DESCRIQAO- Tensao de
Secregéo operagao: 110/220 (VCA)

- Freqiiéncia: 60Hz
Frasco de 1 - Consumo: 70W
litro - Sistema: Diafragma
Bivolt - Vécuo: de 0 a 23" Hg
Portétil (regulavel)

- Vélvula automatica de
nivel
- frasco de 1 litro

06 06 Andadores até Em aluminio articulado
100kg dobravel
dobrével
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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.  
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:- 
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1 — Declaro que o prazo de eficacia desta proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3°, da Lei Federal n° 8666/93).

2 — Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificagoes
exigidas no edital.
3 — Declaro que os pregos acima indioados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentagao desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
sooiais, material, despesas administrativas, seguro, frete e luoro.

4 — Declaro, sob risoo de sofrer as sangoes editalicias, que sera atendido o prazo e a politica de
entrega dos produtos, de aoordo com o estabeleoido no Termo de Referéncia do Edital e que o
enderego e|etr6nico (e-mail) informado abaixo é valido e aoessado diariamente.

Nome do Representante:

Identidade n° CPF n°

E-mail para contato:

E-mail — envio de Autorizagao de
Fornecimento:

Local e Data:

Assinatura:-
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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 

 
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 034/2020-PROCESSO Nº 060/2020-CONTRATO Nº ..../2020-INTERESSADO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 

Aos  .....(............) dia do mês de ........ do ano de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Laranjal Paulista, Setor de Licitações, sito na Praça Armando Salles de Oliveira, n° 
200, centro, inscrita no CNPJ nº 46.634.606/0001-80, doravante denominada 
Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr.: Alcides de Moura 
Campos Junior, portador do RG xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx e a  empresa: 
................,  CNPJ nº : ........................., com sede a Rua.................., na cidade de 
..............Estado............, CEP ............, por seu representante legal,  Sr.: .................., 
RG ........................ e CPF ......................, doravante denominada Contratada,  acordam  
proceder, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.135 de fevereiro de 
2006 e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2.006 e 147/2014, do edital do 
Pregão Presencial em epígrafe, REGISTRO DE PREÇOS, visando a “Aquisição de 
Equipamentos Médicos Hospitalares, da resolução SS-55 de 23/04/2020 pela Emenda 
Estadual nº 2020.36.16822,  para o atendimento da Secretaria Municipal da Saúde do 
Município de Laranjal Paulista, ,  relacionados no ANEXO I - Termo de Referência, 
visando aquisições futuras pela  Secretaria Municipal da Saúde do Município de 
Laranjal Paulista,  estabelecem que: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO I 

1.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste certame (“Equipamentos 
Médicos Hospitalares) da resolução SS-55 de 23/04/2020 pela Emenda Estadual nº 
2020.36.16822,  para o atendimento da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Laranjal 
Paulista, conforme especificações do Edital e Anexo I da licitação, modalidade Pregão 
Presencial – Registro de Preços  nº 034/2020, que integram este termo, 
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
2.1.  A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir 
da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Laranjal Paulista não 
será obrigada a adquirir a totalidade dos itens estimados referidos na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer 
espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das 
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA 
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado na  classificação final do Pregão Presencial – Registro de Preços 
nº 034/2020, que segue com os seguintes preços unitários: 
 

Item Quant Especificação Marca Preço 
unitário 

Preço Total 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO

Praca Armando de Salles Oliveira n" 200 - CEP 18.500-000
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PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREQOS N° 034/2020

ANEXO IV — MINUTA DA ATA D0 PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREQOS
N° 034/2020-PROCESSO N° 060/2020-CONTRATO N° 1.../2020-INTERESSAD0:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Aos ..... ( ............ ) dia do mes de ........ do ano de 2020, no Predio da Prefeitura Municipal
de Laranjal Paulista, Setor de Licitacoes, sito na Praca Armando Salles de Oliveira, n°
200, centro, inscrita no CNPJ nO 46.634.606/0001—80, doravante denominada
Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr.: Alcides de Moura
Campos Junior, portador do RG mm e XXXXXXXXXX e a empresa:
................ , CNPJ n° : , com sede a Rua.................., na cidade de
..............Estado............, CEP ............, por seu representante legal, Sr.: ,
RG ........................ e CPF ...................... , doravante denominada Contratada, acordam
proceder, nos termos da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, Lei
Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no 2.135 de fevereiro de
2006 e Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2.006 e 147/2014, do edital do
Pregao Presencial ern epigrafe, REGISTRO DE PREQOS, visando a “Aquisicao de
Equipamentos Medicos Hospitalares, da resolucao SS—55 de 23/04/2020 pela Emenda
Estadual no 2020.36.16822, para o atendirnento da Secretaria Municipal da Saude do
Municipio de Laranjal Paulista, , relacionados no ANEXO I - Termo de Referéncia,
Visando aquisicoes futuras pela Secretaria Municipal da Saude do Municipio de
Laranjal Paulista, estabelecem que:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 OBJETO I

1.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste certame (“Equipamentos
Médioos Hospitalares) da resolugao SS-55 de 23/04/2020 pela Emenda Estadual n°
2020.36.16822, para o atendimento da Secretaria Municipal da Sande do Municipio de Laranjal
Paulista, conforme especificagées do Edital e Anexo I da licitacao, modalidade Pregao
Presencial — Registro de Precos no 034/2020, que integram este termo,
independenternente de transcricao, para todos os fins e efeitos legais.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREQOS
2.1. A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 12 (doze) meses, a partir
da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Municipio de Laranjal Paulista nao
sera obrigada a adquirir a totalidade dos itens estimados referidos na Clausula Primeira
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Precos, podendo fazé—lo mediante outra
licitacao quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenizacao de qualquer
especie as empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorréncia de algurna das
hipéteses legalmente preVistas para tanto, garantidos a detentora, neste case, 0
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PREQOS REGISTRADOS NA ATA
3.1. Os precos ofertados pelas empresas signatarias da presente Ata de Registro de
Precos e o especificado na classificacao final do Pregao Presencial — Registro de Precos
no 034/2020, que segue com os seguintes precos unitarios:

unitério
Item Quant Especificagéo Marca Prego Prego Total
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VALOR TOTAL:  
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do 
contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério 
exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONTRATAÇÕES, DOS PRAZOS,  DAS CONDIÇÕES E DO 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
4.1. A Detentora desta  Ata de Registro de Preços estará obrigada a fornecer os materiais 
nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria 
ata, sendo observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
4.2. 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. 
4.3. 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), sob pena 
de a contratação não se concretizar. 
4.4. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 
cadastro estiverem dentro do prazo de validade ou puderem ser atualizadas pela 
Internet, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 
4.5. O objeto desta licitação deverá ter entregue, num prazo de até 10 (dez) dias úteis, contando 
a partir do envio da Autorização de Fornecimento, conforme as condições estabelecidas no Anexo 
I deste edital. 
4.5.1. 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. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias, após a entrega dos materiais 
e apresentação da nota fiscal/fatura.  

5.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 10 dias após a data de sua apresentação 
válida. 
5.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada ou diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. 
 
CLÁUSULA SEXTA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da 
CONTRATADA:  
a)Fornecer os materiais dentro dos padrões de qualidade exigidos; caso isso não ocorra, 
a CONTRATADA  responsabiliza-se pela  reposição dos materiais; 
b)Efetuar a entrega dos materiais de acordo com os prazos definidos na cláusula quarta 
deste instrumento e especificações constantes do Anexo I do Edital.   
c)Obedecer aos prazos de entrega e quantidades estipulados na cláusula Segunda. 
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VALOR TOTAL:

PARAGRAFO fiNICO — A Administracao podera suprimir ou acrescer o objeto do
contrato ern ate 25% (Vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a criterio
exclusivo, de acordo corn 0 disposto no art. 65, I e § 1°, da Lei Federal nO 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONTRATAQOES, DOS PRAZOS, DAS CONDIQOES E DO
LOCAL DE ENTREGA D0 OBJETO DA LICITAQAO
4.1. A Detentora desta Ata de Registro de Precos estara obrigada a fornecer os materiais
nas condicoes estabelecidas no ato convocatério, nos respectivos anexos e na prépria
ata, sendo observadas, no que couber, as disposicoes contidas nos artigos 73 a 78 da
Lei Federal no 8.666/93 e suas alteracoes.
4.2. A existéncia de precos registrados nao obriga a Administragao a firmar as
contratacoes que deles poderao adVir, ficando—lhe facultada a utilizacao de outros meios,
respeitada a legislacao relativa as licitacoes, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferéncia de contratacao ern igualdade de condicoes.
4.3. Para instruir a formalizacao da Nota de Empenho, o fornecedor do bern, devera
providenciar e encaminhar ao Orgao contratante, no prazo de 02 (dois) dias 121teis a partir
da data da convocacao, certidoes negativas de débitos para corn 0 Sistema de
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), sob pena
de a contratacao nao se concretizar.
4.4. Se as certidoes anteriormente apresentadas para habilitacao ou constantes do
cadastro estiverem dentro do prazo de validade ou puderern ser atualizadas pela
Internet, 0 fornecedor ficara dispensado da apresentacao das mesmas.
4.5. O objeto desta Iicitagéo deveré ter entregue, num prazo de até 1O (dez) dias L'Jteis, contando
a partir do envio da Autorizagéo de Fornecimento, conforme as condigoes estabelecidas no Anexo
| deste edital.
4.5.1. A entrega do objeto desta Iicitagéo deveré ser feita nos locais indicados no momento da
contrataoéo, oorrendo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenoiérios deoorrentes do fornecimento.

CLAUSULA QUINTA - D0 PAGAMENTO
5.1 — Os pagarnentos serao efetuados ern ate 10 (dez) dias, apés a entrega dos materiais
e apresentacao da nota fiscal / fatura.

5.2 — As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecoes serao devolVidas a
Contratada e seu vencimento ocorrera ern ate 10 dias apés a data de sua apresentacao
Valida.
5.3 — O pagamento sera feito mediante credito aberto em conta corrente em nome da
Contratada ou diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista.

CLAUSULA SEXTA (DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA) — sac obrigacoes da
CONTRATADA:
a) Fornecer os materiais dentro dos padroes de qualidade exigidos; caso isso nao ocorra,
a CONTRATADA responsabiliza—se pela reposicao dos materiais;
b)Efetuar a entrega dos materiais de acordo com os prazos definidos na Clausula quarta
deste instrumento e especificacoes constantes do Anexo I do Edital.
c)Obedecer aos prazos de entrega e quantidades estipulados na clausula Segunda.
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CLÁUSULA SÉTIMA (DA REDUÇÃO OU DO REALINHAMENTO) 
7.1.Poderá ser efetuado o realinhamento dos preços contratados, para mais ou para 
menos, em virtude de alterações dos preços de mercado, desde que requisitado 
formalmente pela parte interessada, a qual deverá  apresentar documentação 
comprobatória da necessidade do ajuste, nos termos do artigo 65, inciso II, d da Lei 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso do realinhamento ser pleiteado pela CONTRATADA, 
o mesmo deverá ser efetuado através de requerimento ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, protocolizado no Setor de Receita da Prefeitura de Laranjal 
Paulista, ao qual deverá ser juntada planilha de custos, contendo o preço anterior e os 
preços atuais do produto, anexando documentação fiscal comprobatória. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Comprovada a ocorrência das hipóteses previstas acima, da 
redução ou o realinhamento de preços será registrado por simples apostila, 
dispensando-se a celebração de aditamento do presente contrato, desde que acordado 
entre as partes. 
 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) 
8.1. São obrigações da CONTRATANTE: Fornecer todos os dados e especificações 
necessárias ao completo cumprimento do contrato em tempo hábil; Fiscalizar o presente 
contrato através de setor competente da Contratante; Comunicar ao Contratado, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes 
porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento; Atestar 
a execução do objeto do contrato; Efetuar pagamentos à Contratada de acordo com as 
condições de preços e prazos estabelecidos no contrato. 
 
NONA (DAS PENALIDADES) 
9.1. Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 
serviço; 
b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o fornecimento;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com 
o Município de Laranjal Paulista, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 
execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o fornecimento; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta 
cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 
demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo atraso na execução por culpa do Contratado, ser-
lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da 
prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou 
interpelação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos 
causados à Contratante. 
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CLAUSULA SETIMA (DA REDUQAO 0U DO REALINHAMENTO)
7.1.Podera ser efetuado o realinhamento dos pregos contratados, para mais ou para
menos, ern Virtude de alteraeoes dos preeos de mercado, desde que requisitado
formalrnente pela parte interessada, a qual devera apresentar documentagao
comprobatéria da necessidade do ajuste, nos termos do artigo 65, inciso 11, d da Lei
8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No case do realinhamento ser pleiteado pela CONTRATADA,
o mesmo devera ser efetuado atraves de requerimento a0 Presidente da Comissao
Permanente de Licitagao, protocolizado no Setor de Receita da Prefeitura de Laranjal
Paulista, ao qual devera ser juntada planilha de custos, contendo o preeo anterior e os
pregos atuais do produto, anexando documentagao fiscal comprobatéria.

PARAGRAFO SEGUNDO — Comprovada a ocorréncia das hipéteses previstas acirna, da
redugao ou o realinharnento de pregos sera registrado por simples apostila,
dispensando—se a celebragao de aditamento do presente contrato, desde que acordado
entre as partes.

OITAVA (DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE)
8.1. $510 obrigagoes da CONTRATANTE: Fornecer todos os dados e especificagoes
necessarias ao completo cumprimento do contrato ern tempo habil; Fiscalizar o presente
contrato através de setor competente da Contratante; Comunicar ao Contratado, corn
antecedéncia minima de 24 (Vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes
porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento; Atestar
a execugao do objeto do contrato; Efetuar pagamentos a Contratada de acordo corn as
condigoes de pregos e prazos estabelecidos no contrato.

NONA (DAS PENALIDADES)
9.1. A0 Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serao aplicadas as saneées
preVistas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, a saber:
a) adverténcia, nas hipéteses de execueao irregular de que nao resulte prejuizo para o
servigo;
b) multa que nao excedera, ern seu total, 20% (Vinte por cento) do valor do contrato, nas
hipéteses de inexecugao, corn ou sem prejuizo para o fornecimento;
c) suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento para contratar corn
0 Municipio de Laranjal Paulista, por prazo nao superior a dois anos, nas hipéteses de
execugao irregular, atrasos ou inexecugao de que resulte prejuizo para o fornecimento;
d) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipéteses em que a
execugao irregular, os atrasos ou a inexecueao associem—se a pratica de ilicito penal.
PARAGRAFO PRIMEIRO — A penalidade de multa, estabelecida na alinea “b” desta
clausula, podera ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente corn qualquer das
demais, podendo ser descontada de eventuais creditos que tenha ern face da
Contratante.

PARAGRAFO SEGUNDO — Ocorrendo atraso na execugao por culpa do Contratado, ser—
lhe—a aplicada multa moratéria de 1% (urn por cento), por dia util, sobre o valor da
prestagao ern atraso, constituindo—se a Inora independentemente de notificaeao ou
interpelagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — As multas preVistas nesta clausula nao tern natureza
compensatéria e o seu pagamento nao elide a responsabilidade do Contratado por danos
causados a Contratante.
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DÉCIMA (DA RESCISÃO) 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das 
sanções previstas naquela Lei e no Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) 
11.1. O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou 
transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA SEGUNDA  (DAS RESPONSABILIDADES) 
12.1. O Contratado assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, 
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou 
a terceiros na execução deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos 
ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 
securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente ao Contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contratado manterá, durante toda a execução do 
contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) 
13.1.Constituirá encargo exclusivo do Contratado o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de 
seu objeto. 
 
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) 
14.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a 
Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer 
no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.  
 
15.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas no Decreto Municipal nº 2.135 de 21 de fevereiro de 2.006. 
15.2. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços, as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA DESPESA 
16.1. A despesa do contrato correrá por conta da dotação orçamentária vigente, 
constante do orçamento de 2.020: 02.04.10.302.0010.2019-4.4.90.52-Ficha 342. 
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10.1. 0 presente contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da
Lei Federal r1o 8.666/93, corn as conseqfiencias indicadas no art. 80, sem prejuizo das
sangées previstas naquela Lei e no Edital.

PARAGRAFO fiNICO — Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados
nos autos do Processo, assegurado o direito a previa e ampla defesa.

DECIMA PRIMEIRA (DA CESSAO OU DA TRANSFERENCIA)
11.1. 0 presente contrato nao podera ser objetivo de cessao, subcontratagao ou
transferéncia, no todo ou em parte.

DECIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES)
12.1. 0 Contratado assume corno exclusivamente seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execueao das obrigaeées contratadas. Responsabiliza—se,
tambérn, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados a0 Contratante ou
a terceiros na execugao deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O Contratante nao respondera por quaisquer 6nus, direitos
ou obrigagées Vinculados a legislaeao tributaria, trabalhista, previdenciaria ou
securitaria, e decorrentes da execugao do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberao, exclusivamente ao Contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO — O Contratante nao respondera por quaisquer compromissos
assumidos pelo Contratado corn terceiros, ainda que Vinculados a execugao do presente
contrato, bem corno por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

PARAGRAFO TERCEIRO — O Contratado mantera, durante toda a execugao do
contrato, as condigées de habilitaeao e qualificagao que lhe forarn exigidos na licitagao.

DECIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)
13.1.Constituira encargo exclusive do Contratado o pagarnento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalizagao deste contrato e da execugao de
seu objeto.

DECIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)
14.1. Ate o quinto dia fitil do mes seguinte ao da assinatura do presente contrato, a
Contratante providenciara sua publicagao resumida na Irnprensa Oficial, para ocorrer
no prazo de Vinte dias, daquela data, como condigao indispensavel para sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREQOS.

15.1. 0 cancelamento do registro de preeos ocorrera nas hipéteses e condieées
estabelecidas no Decreto Municipal r1o 2.135 de 21 de fevereiro de 2.006.
15.2. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Pregos, as
situagées referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragées.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA DESPESA
16.1. A despesa do contrato correra por conta da dotagao orgamentaria Vigente,
constante do orgamento de 2.020: 0204.1030200102019-4.4.90.52—Ficha 342.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
17.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestão dessa 
contratação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
17.2. A fiscalização desta contratação será realizada pelo servidor (a) xxxxxxxxxxxxxx, 
cabendo a este (s) informar (em) ao Gestor competente, através de termo 
circunstanciado, a data e condições da entrega, atestando documento de entrega e 
cobrança. 
 
17.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização do contrato não eximirá o fornecedor 
da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 
 
17.4. Ao tomar (em) conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por 
parte da contratada, o (s) titular (es) da fiscalização dever (ão), de imediato, comunicar 
por escrito o gestor de contratos e o órgão de administração do CONTRATANTE, que 
tomará (ão) as providências para que se apliquem as sanções prevista em Lei, sob pena 
de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua (s) omissão (ões). 
 
17.5. Cabe a Secretaria solicitante proceder fiscalização rotineira do item recebido, 
quanto a quantidade, ao atendimento de todas as especificação e horários de entrega 
através de servidor devidamente designado pela administração como fiscal do contrato. 
 
17.6. O responsável pelo recebimento do material está investido do direito de recusar, 
em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou 
que estejam sendo entregue fora do horário preestabelecido. 
 
17.7. As irregularidades constatadas pela Secretaria requisitante deverão ser 
comunicadas a Secretaria de Fazenda, no prazo de 48 horas, para que sejam tomadas 
as providências necessárias para corrigi-las quando for o caso, aplicadas as penalidades 
previstas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
18.1. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da 
presente ATA, será a Comarca de Laranjal Paulista/SP, com exclusão de qualquer outro. 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, e demais normas 
aplicáveis.  
Laranjal Paulista,  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

DETENTORA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1ª         2ª 
RG         RG 
CPF         CPF:   
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GESTAo E FISCALIZAQAO

17.1. Nos terrnos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestao dessa
contratagao ficara a cargo da Secretaria Municipal de Sande.

17.2. A fiscalizagao desta contratagao sera realizada pelo servidor (a) XXXXXXXXXXXXXX,
cabendo a este (s) informar (em) a0 Gestor competente, atraVes de termo
circunstanciado, a data e condigoes da entrega, atestando documento de entrega e
cobranga.

17.3. A ornissao, total ou parcial, da fiscalizagao do contrato nao eXimira o fornecedor
da integral responsabilidade pelos encargos ou servigos que sao de sua competéncia.

17.4. Ao tomar (em) conhecirnento de qualquer irregularidade ou inadimpléneia por
parte da contratada, o (s) titular (es) da fiscalizagao dever (510), de imediato, comunicar
por escrito o gestor de contratos e o Orgao de administragao do CONTRATANTE, que
tomara (510) as providéncias para que se apliquern as sangoes prevista ern Lei, sob pena
de responsabilidade solidaria pelos danos causados por sua (s) omissao (oes).

17.5. Cabe a Secretaria solicitante proceder fiscalizagao rotineira do item recebido,
quanto a quantidade, ao atendimento de todas as especificaeao e horarios de entrega
atraVes de servidor devidamente designado pela administragao como fiscal do contrato.

17.6. 0 responsavel pelo recebimento do material esta investido do direito de recusar,
ern parte ou totalrnente, 0 material que nao satisfaga as especificagoes estabelecidas ou
que estejarn sendo entregue fora do horario preestabelecido.

17.7. As irregularidades constatadas pela Secretaria requisitante deverao ser
comunicadas a Secretaria de Fazenda, no prazo de 48 horas, para que sejarn tomadas
as providéncias necessarias para corrigi—las quando for o caso, aplicadas as penalidades
preVistas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - D0 FORO
18. 1. O Foro para solucionar os possiveis litigios que decorrerern da utilizagao da
presente ATA, sera a Comarca de Laranjal Paulista/ SP, corn exclusao de qualquer outro.
Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei H.0 8.666/93, e dernais normas
aplicaveis.
Laranjal Paulista,

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
PREFEITO MUNICIPAL
ORGAO GERENCIADOR

DETENTORA

TESTEMUNHAS:

18
28

RG RG
OFF OFF:
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 
 

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 034/2020, 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 2020. 
 
 
 
 

Outorgante 
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PREGAO REGISTRO DE PREQOS N° 034/2020

ANEXO V — MODELO DE PBOCURACAOICREDENCIAMENTO
PROCURA CAO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ................................................... , (pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob 0 n°
.............................. ) ou (pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° ) com sede na
Rua
............................................................ , n° bairro na cidade de

Estado de ........................................... , (neste ato representado) pelo(a) (socio/diretor/procurador),
Sr.(a)
........................................................... , (nacionalidade), (estado
civil),
............................ (profissao), portador(a) do RG n° e do CPF n°
............................. , residente e
domiciliado na Rua ........................................................... , n° .......... , na cidade de
............................... , Estado de

OUTORGADO: Sr. (a) ..................................... , ........................... (nacionalidade),
........................... (estado civil),
...................... (profisséo), portador(a) do RG n° e do CPF n°
residente e
domiciliado na Rua ................................. , n° ....... , bairro ............................ , na cidade de

Estado de .......................... ; ----------
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representa-lo(a) no procedimento
|icitatério, especificamente na licitacao modalidade PREGAO PRESENCIAL n° 034/2020, da
Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular
ofertas e demais negociacoes, assinar atas e declaracoes, visar documentos, receber notificacoes,
interpor recurso, manifestar—se quanto a desisténcia deste e praticar os demais atos inerentes a0
referido certame.

.............................. , de de 2020.

Outorgante
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 
 

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 2020. 

 
 

 
 

____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante 
RG nº.............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
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PREGAO REGISTRO DE PREQOS N° 034/2020

ANEXO VI

DECLARAQAO — CUMPRIMENTO DO INCISO XXX||| do ART. 7° da CONSTITUIQAO
FEDERAL

inscrita no CNPJ ou CPF sob o n° ...................................................... por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) ............................................................................................. ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................... e do CPF n°
.......................................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666,
de 21 dejunho de 1993, aorescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a pan‘ir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( ) .

................... , de de 2020.

Nome e assinatura do representante
RG n° ..............................................
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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 034/2020, realizada pela Prefeitura Municipal 
de Laranjal Paulista. 
 
 

 
.........................., ....... de ................. de 2020. 

 
 
 
 
 
 

................................................ 
(representante legal) 
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PREGAO REGISTRO DE PREQOS N° 034/2020

ANEXO V|| — DECLARACAO — ENQUADRAMENTO DE ME 0U EPP

DECLARAQAO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangoes e multas previstas neste ato

convocatério, que a

empresa , inscrita no CNPJ/MF sob n°

é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento

previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer

na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate

no procedimento |icitatério do Pregéo Presencial n° 034l2020, realizada pela Prefeitura Municipal

de Laranjal Paulista.

(representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 
ANEXO VIII - ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(Contratos)  
CONTRATANTE: ________________________________________________ 
CONTRATADO: _________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE  ORIGEM):_____________________________________ 
OBJETO: ______________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)__________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento 
de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 
sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 
então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:a) O acompanhamento dos atos do 
processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO

Praga Armando de Salles Oliveira n" 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 , (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranialpaulista.sp.gov.br

PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREQOS N° 034/2020
ANEXO Vlll - ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

(Contratos)
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJ ETO:
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem some 0 acompanhamento
de sua execugao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de Séo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo
sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das
manifestagoes de interesse, Despachos e Decisoes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e
Decisoes que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao
publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de
entao, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de
Processo Civil;
d) as informagoes pessoais dos responsaveis pela contratante estao
cadastradas no médulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP —
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das lnstrugoes n°01/2020,
conforme “Declara9ao(oes) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:a)O acompanhamento dos atos do
processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.



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 
 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
 
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SAO PAULO
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AUTORIDADE MAXIMA DO CRGAO/ENTIDADE;
Nome:
Cargo:
CPF:
RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME 0U RATIFICACAO
DA DISPENSAIINEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, 0 enderego
eletronico.
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
       PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, 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. 
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COMPROVNANTE DE RETIRADA DE EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 034/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2020

REGISTRO DE PRECOS, D0 TIPO MENOR PREQO POR ITEM, VISANDO A AQUISIQAO DE

EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME ANEXO I, DESTE EDITAL.

Nome da empresa:

CNPJ:

Endere:

Telefone:

Email:

Nome

Assinatura e Carimbo

Senhor Licitante,

Visando comunicagéo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remeté—Io é Comisséo Permanente de Licitagées, pelo
e—mail: Iicitacao@|aranialpaulista.sp.qov.br.

A néo remessa do recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP da
responsabilidade da comunioagéo por meio de fax ou e—mail de eventuais esclarecimentos e
retificagées ooorridas no instrumento convocatério, bem como de quaisquer informagées
adicionais, néo cabendo posteriormente qualquer reclamagéo.


