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RREECCIIBBOO  DDEE  RREETTIIRRAADDAA  DDEE  EEDDIITTAALL  PPEELLAA  IINNTTEERRNNEETT    

  

 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 18/2018 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 

CNPJ N.º: ______________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________________________  

ESTADO: ______________________________________________________      

E-mail: _________________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________________________________________ 

FAX: ___________________________________________________________ 

 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO? _______________________ 

 

 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.divinolandia.sp.gov.br, cópia do 

instrumento convocatório da licitação supra mencionada. 

 

Local:____________________________,_______de______________ de 2018. 

 

Nome: ________________________Assinatura__________________________ 

 

Senhor licitante,  

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Divinolândia e a licitante, 

solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter por meio 

do e-mail: licitacao@divinolandia.sp.gov.br ou fone/fax: (0xx19) 3663-8100 ramal 230. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura-Licitadora da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 

  

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E 

VEÍCULOS PARA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À 

EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA N.º 46.435921000/1140-01, QUE 

CELEBRA O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. 

 

PREÂMBULO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, 

CREDENCIAMENTO, ABERTURA E CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: 

23/05/2018. 

HORÁRIO DE INÍCIO: 08h30min 

A SESSÃO SERÁ SUSPENSA APÓS O CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS 

PARA ANÁLISE DOS CATÁLOGOS/FOLHETOS DESCRITIVOS PELOS 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA. A SESSÃO SERÁ RETOMADA APÓS A REFERIDA ANÁLISE 

SEMPRE OBEDECENDO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE 

EXPEDIENTE DO PAÇO MUNICIPAL. HAVENDO A NECESSIDADE DA 

SESSÃO PÚBLICA SE PRORROGAR, A MESMA SE FARÁ NOS DIAS 

SUBSEQUENTES À DATA DE ABERTURA. 

LOCAL: Sala de Licitações, localizada na Rua XV de Novembro, n.º 261, Centro, 

Prédio da Prefeitura Municipal de Divinolândia, Estado de São Paulo. 

 

A presente Sessão será conduzida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados pela 

portaria n.º 17/2018 de 10 de Abril de 2018, todos nomeados nos autos do processo 

acima numerado. 

 

CONTATO: I) telefone: 3663-8100 ramal 230, e  

                      II) e-mail:licitacao@divinolandia.sp.gov.br 

 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, com sede na Rua XV de Novembro, n.º 261, 

Centro, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. Naief Haddad Neto, torna público a 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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quem eventualmente interessar que se acha aberta, nesta unidade, licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

objetivando Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos para 

Gerência Municipal de Saúde, referente à Emenda Parlamentar, proposta n.º 

46.435921000/1140-01, que celebra o Ministério da Saúde e o Município de 

Divinolândia, sendo esta regida pela Lei Federal n.º 10.520/02, pelo Decreto Federal n.º 

3.555/2000, pela Lei Complementar n.º 123/2006, aplicando-se ainda, subsidiariamente, 

as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações ulteriores, 

e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - Termo de referência e Folheto descritivo; 

ANEXO II - Modelo de proposta; 

ANEXO III - Modelo de credenciamento específico; 

ANEXO IV - Modelo de Declaração atestando não empregar menores de dezoito anos, 

a não ser nos casos previsto em Lei; 

ANEXO V - Declaração de que a licitante trata-se de empresa de pequeno porte ou 

microempresa, quando for o caso; 

ANEXO VI - Declaração de inexistência de Impedimento Legal; 

ANEXO VII - Declaração de pleno atendimento das especificações deste edital; 

ANEXO VIII - Minuta do contrato. 

ANEXO IX - Termo de ciência e notificação. 

ANEXO X - Cadastro do responsável; 

ANEXO XI – Declaração de documentos à disposição do Tribunal. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente certame tem por objeto a aquisição de equipamentos, materiais 

permanentes e veículos para Gerência Municipal de Saúde, referente à Emenda 

Parlamentar, proposta n.º 46.435921000/1140-01, que celebra o Ministério da 

Saúde e o Município de Divinolândia, nos termos definidos neste instrumento, 

enfaticamente em seu ANEXO I. 

 

2. TIPO DO PREGÃO 

 

2.1. Este Pregão é do tipo menor preço por item. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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02 – PREFEITURA MUNICIPAL 

02.06 – SAÚDE 

02.06.01 – ATENÇÃO BÁSICA 

 

103011812.1.001000 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

2690 FONTE: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – VINC. 

 

4.4.90.52.34 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

2691 FONTE: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – VINC. 

 

103011812.1.016000 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS – UNIDADES 

DE SAÚDE 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

277 FONTE: 1 TESOURO 

APLICAÇÃO: 310.0000 SAÚDE GERAL 

 

4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL 

424 FONTE: 1 TESOURO 

APLICAÇÃO: 310.0000 SAÚDE GERAL 

                                                  

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão todas as empresas que atuarem no ramo da 

atividade pertinente ao objeto licitado e atenderem na íntegra as exigências constantes 

neste Edital, e ainda não carregarem nenhum impedimento. 

 

5. IMPEDIMENTOS 

 

5.1. Não poderá (ão) participar do presente certame a (s) pessoa (s) jurídica (s): 

 

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

credores, em dissolução, ou em liquidação; 

b) estrangeira que não funcione no País; 

c) que esteja suspensa ou impedida de contratar com a Administração Pública Direta, 

em qualquer de suas esferas, bem como com os entes da Administração Indireta; 

d) apenada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

e) consorciada. 

 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/


 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Rua XV de Novembro, 261 / Centro / C.E.P. 13780.000 / Divinolândia-SP /       (19) 3663.8100 
www.divinolandia.sp.gov.br 

prefeitura@divinolandia.sp.gov.br 

§ 1° A vedação ora estampada abarca as pessoas elencadas no art. 9° da lei de licitações 

e contratos administrativos, e ainda todos os demais casos previstos em lei. 

 

§ 2° A observância das vedações agora elencadas, é de inteira responsabilidade da 

licitante, que por seu descumprimento, sujeita-se às penalidades administrativas, civil e 

penalmente cabíveis. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação da relação documental abaixo 

definida: 

 

a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado) o 

estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 

Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 

qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame (sendo facultada a utilização da Carta de Credenciamento – ANEXO III), 

acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 

comprove os poderes do mandante para a outorga; 

 

c) o Representante (legal ou constituído) da empresa interessada deverá identificar-se 

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia. 

 

6.2. A licitante que não apresentar Representante (legal ou constituído) ou esse não se 

credenciar ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociação de 

preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, 

ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço. 

 

6.3. Desenvolvido o credenciamento das proponentes que comparecerem, o (a) 

pregoeiro (a) declarará encerrada esta etapa, não admitindo credenciamentos de 

representantes retardatários. 

 

6.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da 

Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus às benesses 

estampadas nesta lei, devidamente transcritas neste instrumento, deverão apresentar 

juntamente com os documentos de credenciamento a declaração constante do ANEXO 

V deste Edital. 

 

6.6. Ademais, quando do credenciamento dever-se-á também apresentar as declarações 

estampadas nos ANEXOS VI e VII deste instrumento. 

 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS 

E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n.º 1) e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n.º 2) deverão ser apresentados, 

fechados e indevassáveis, rubricados no fecho, contendo cada um deles, em sua parte 

externa, os seguintes dizeres:  

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

NOME DA PROPONENTE, ENDEREÇO, CNPJ 

ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º **/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º **/2018 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

NOME DA PROPONENTE, ENDEREÇO, CNPJ 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2)  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º **/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º **/2018 

 

7.2. A proposta deverá ser em 01 (uma) via, datilografada ou impressa, sem rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, preferencialmente em papel timbrado da empresa, numerada 

seqüencialmente e rubricada em todas as folhas, contendo os seguintes requisitos: marca 

e características sucintas do objeto licitado ofertado, valor geral da proposta (em 

algarismo e por extenso), em envelope fechado, conforme acima explicitado, devendo 

ademais a proposta ser datada e assinada pelo representante legal da proponente ou pelo 

procurador constituído, juntando-se a procuração no último caso.  

 

7.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) deverão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo (a) pregoeiro (a) ou por 

membro da Equipe de Apoio, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, 

e inclusive expedido via internet. 

 

7.4. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação 

do original ao (a) pregoeiro (a), por ocasião da abertura do envelope n.º 2, para a devida 

autenticação. 

 

7.5. Para fim da previsão contida no subitem 4, o documento original a ser apresentado 

deverá ser apresentado junto ao envelope de n.º 02, mas fora dele. 

 

7.6. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/ 

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

 

7.7. Sugere-se que os documentos já venham acompanhados da competente 

autenticação, com o fim de agilizar-se os trabalhos de análise da documentação 

apresentada. 

 

8. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

8.1. A proposta de preços deverá: 

 

a) Apresentar o número do Processo Licitatório e o número deste PREGÃO; 

b) Apresentar a razão social, CNPJ, endereço, e-mail e telefone para contato da 

proponente; 

c) O proponente deverá indicar a marca dos produtos ofertados, sendo certo que os 

produtos a serem fornecidos deverão ser de primeira qualidade e devidamente 

inspecionados pelos órgãos competentes; apresentar a descrição detalhada do objeto 

deste PREGÃO, em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I; a 

descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa ou qualquer outra condição 

que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

d) Apresentar prazo de validade da proposta, não inferior a 60 dias; 

e) Apresentar preço unitário de cada item do lote e preço total do lote da proposta, 

expresso em moeda corrente nacional, em algarismo fixo e irreajustável, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da planilha de 

preços anexa a este; 

f) Incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos 

relativos à transferência integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras 

despesas, tributos de qualquer natureza, frete etc; 

g) Apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses; 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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h) Apresentar obrigatoriamente com a proposta catálogo ou folheto do fabricante 

contendo as características técnicas do produto ofertado para comprovação de 

atendimento ao objeto licitado. 

 

8.2. PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em uma única parcela 

após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva nota fiscal, junto à Tesouraria 

da Prefeitura Municipal, tendo a Prefeitura prazo de 30 (trinta) dias úteis para efetivar o 

pagamento pertinente a contar da apresentação da competente nota fiscal. 

 

8.3. Não se admitirá proposta que contenha especificações diversas das previstas no 

folheto descritivo (Anexo I) anexo a este instrumento. 

 

9. DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a)  Registro comercial, para empresa individual, caso não tenha sido entregue por 

ocasião do credenciamento; 

b) Ato constitutivo em vigor (Estatuto ou Contrato Social), devidamente registrado, 

para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não tenha sido 

entregue por ocasião do credenciamento; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do Município sede da 

empresa proponente; 

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

mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas), nos termos do Título VII-A da Consolidação de Leis do Trabalho, 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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aprovada pelo Decreto Lei n.º 452, de 01/05/1943, alterada pela Lei n.º 12.440, de 

07/07/2011. 

 

9.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios 

da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus às benesses 

definidas nesta lei, precisamente transcritas neste instrumento, deverão apresentar 

juntamente com os documentos de credenciamento a declaração constante do ANEXO 

V deste Edital. 

 

9.2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que necessitarem postergar a 

comprovação de sua regularidade fiscal deverão apresentar a declaração acima citada 

(fora do envelope); devendo no envelope de n.º 02 apresentar todos os documentos 

concernentes à regularidade fiscal, ainda que com restrições. 

 

9.2.3. Presente alguma restrição na sua comprovação fiscal, será conferido às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

encerramento do certame, para a regularização de toda a documentação concernente à 

regularidade fiscal, prazo este prorrogado por igual período a critério da Administração. 

 

9.2.4. Escoado o prazo acima sem a apresentação pertinente, será facultada à 

Administração a convocação da (s) licitante (s) remanescente (s), observada a ordem de 

classificação, ou ainda, se mais conveniente, revogar a licitação, sem prejuízo das 

penalidades legalmente constituídas (art. 64, §2° da Lei Federal n.º 8666/93). 

 

9.2.5. Não será aceita solicitação de substituição de documento àquele exigido no 

presente edital e seus anexos. 

 

9.3. REGULARIDADE ECONÔNICO-FINANCEIRA:  

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

 

9.3.1. A apresentação da CRC, com validade, emitida por qualquer órgão público 

substitui os documentos elencados nos subitens II “a”, “d”, “e” e “f” e 9.3, obrigando 

ainda a parte declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo 

à habilitação. Ademais, as certidões que apresentarem prazo de validade vencido, 

deverão ser prestadas novamente, bem como os documentos exigidos no presente, não 

apresentados quando da emissão da CRC. 

 

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
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a) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 

demonstre o exercício anterior de atividade de características e qualidades semelhantes 

ao objeto ora licitado 

 

9.5. DEMAIS DOCUMENTOS 

 

a) Declaração atestando cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal de 1988, ANEXO IV; 

 

b) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte se for o caso, para 

usufruir dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/06, precisamente transcritos neste 

instrumento, ANEXO V (fora do envelope); 

 

c)  Declaração de inexistência de impedimento legal, ANEXO VI (fora do envelope); 

 

d) Declaração atestando o cumprimento das especificações e condições editalícias, 

ANEXO VII (fora do envelope); 

 

e) Declaração emitida pela LICITANTE e firmada por seu representante legal de que 

se for vencedora do certame licitatório, entregará o produto com as mesmas 

especificações do catálogo/folheto descritivo, apresentado juntamente com a proposta. 

 

10. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL  

 

10.1. O Edital poderá ser consultado/retirado por qualquer interessado na Sala do Setor 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Divinolândia, localizada na Rua XV de 

Novembro, n.º 261, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal de Divinolândia, 

Estado de São Paulo, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, até a 

data aprazada para recebimento dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO 

(documentação), bem como pelo site www.divinolandia.sp.gov.br. 

 

10.2. O AVISO de Edital será publicado no Jornal de Circulação do Estado, em jornal 

de circulação regional, divulgado no Portal da Prefeitura (podendo o edital ser 

consultado e extraído) também por meio do site www.divinolândia.sp.gov.br. 

 

10.3. É facultada a qualquer interessado a apresentação do pedido de esclarecimentos 

sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 
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10.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

 

10.5. Os esclarecimentos escritos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a 

contar do recebimento da solicitação, por parte da autoridade subscritora do edital, 

passando a integrar os autos do pregão.  

 

11. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

11.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o 

prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas 

e da documentação. 

 

11.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 

autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 01 (um) dia útil, a 

contar do recebimento do pedido de providência ou de impugnação, devendo ser juntada 

aos autos do PREGÃO. 

 

12. RECEBIMENTO DAS DECLARAÇÕES ESTAMPADAS NOS ANEXOS V, 

VI E VII E, DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

12.1. A etapa para recebimento da declaração de que a proponente cumpre com os 

requisitos de habilitação, e da declaração de inexistência de impedimento legal, bem 

como dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, será levada a 

efeito juntamente com a fase de credenciamento. 

 

12.2. A declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em caso de 

enquadramento neste regime, deverá ser apresentada também neste momento, fora de 

qualquer envelope. 

 

12.3. Após o competente credenciamento, o (a) pregoeiro (a) receberá e examinará a 

declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, bem como a 

declaração de inexistência de impedimento legal e a declaração de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, se for o caso. 

 

12.4. Comparecendo alguma licitante sem as declarações acima estampadas ser-lhe-á 

concedido prazo de 10 (dez) minutos para a regularização e apresentação pertinente. 
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12.5. Após a análise das declarações neste item referenciadas, proceder-se-á a rubrica 

dos envelopes apresentados (propostas e habilitação) e principiar-se-á “a priori” à 

abertura dos envelopes propostas. 

 

13. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS 

 

13.1. Compete ao (a) pregoeiro (a) proceder à abertura dos envelopes proposta de 

preços, conservando intactos os envelopes de habilitação sob a sua guarda. 

 

14. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS 

 

14.1. O (a) pregoeiro (a) examinará as propostas de preços sempre levando em conta as 

exigências fixadas no item proposta.  

 

14.2. O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da conformidade 

do mesmo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para 

atendimento das necessidades da entidade licitadora. 

 

14.3. Definidas as propostas de preços que atendam às exigências retro, envolvendo o 

objeto e o valor, o (a) pregoeiro (a) elaborará a classificação preliminar das mesmas, 

sempre em obediência ao critério do menor preço. 

 

14.4. É assegurado como critério de desempate, para preferência de contratação para 

Empresas de Pequeno Porte e Microempresas, o intervalo percentual estabelecido no § 

2° do artigo 44 da Lei Complementar Federal n.º 123/06, conforme abaixo se explicará. 

 

14.5. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

14.5.1. Será desclassificada a proposta de preços que:  

 

a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 

apresentação; 

b) apresentar rasuras ou entrelinhas, bem como preços alternativos, que prejudiquem 

sua análise; 

c) oferecer vantagem não prevista neste edital, ou vantagem baseada nas ofertas das 

demais proponentes; 

d) apresentar preço manifestadamente inexeqüível; 

e) apresentar preço simbólico ou de valor zero. 
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14.6. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE 

LANCES VERBAIS 

 

14.6.1. Para efeito de oferecimento de lances verbais, o (a) pregoeiro (a) selecionará, 

sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a 

proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento) àquela de menor preço. 

 

14.6.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas em conformidade com a previsão 

estabelecida no subitem acima, o (a) pregoeiro (a) selecionará, sempre com base na 

classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente 

superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances, quaisquer 

que tenham sido os preços oferecidos nas propostas. 

 

14.6.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para 

efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, nas seguintes regras: 

 

a) Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% 

(dez por cento) àquela de menor preço devendo existir, nesta situação, no mínimo, 03 

(três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme acima previsto. 

 

b) Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se 

houver. 

 

14.6.4. Encerrada a etapa de lances verbais, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa 

classificação final, será assegurada às licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte preferência de contratação, observados os seguintes preceitos: 

 

14.6.4.1. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço 

final, o (a) pregoeiro (a) convocará a empresa enquadrada nesse regime melhor 

classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 

(cinco) minutos sob pena de perda dessa preferência. 

 

14.6.4.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresa e 

Empresas de Pequeno Porte que se enquadram no percentual estabelecido no item 4.1, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar proposta melhor. 
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14.6.4.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 

respeitada a ordem classificatória, as demais Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, cujos valores das propostas se enquadrem no limite previsto no subitem 14.6.4.1. 

 

14.6.4.4. O disposto no item 14.6.4.1 somente será aplicável quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

14.6.4.5. Na hipótese de não-contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

 

14.7. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o (a) 

pregoeiro (a) poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do pregão, inclusive para 

melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo 

quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do 

pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao pregão, condicionando sua decisão, em todas 

as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitador. 

 

15. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS 

 

15.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas 

verbais, dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados 

em valores distintos e decrescentes. 

 

15.2. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferior ao valor da menor 

proposta escrita e / ou do último menor lance verbal ofertado. 

 

15.3. O (a) pregoeiro (a) convidará individualmente as proponentes classificadas para 

oferecimento de lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta 

de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da 

proposta de menor preço será a última a ofertar lance verbal. 

 

15.4. Quando convocada pelo (a) pregoeiro (a), a desistência da proponente de 

apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando a sua 

última proposta registrada para a classificação final. 

 

15.5. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver 

disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 
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15.6. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas 

as proponentes declinarem da correspondente formulação. 

 

15.7. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas 

na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de 

lances, sempre com base no último preço apresentado, o (a) pregoeiro (a) examinará a 

aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

15.8. O (a) pregoeiro (a) decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de 

menor preço, para que seja obtido preço melhor. 

 

15.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o (a) pregoeiro (a) verificará a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação. 

 

15.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da 

aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado ao (a) pregoeiro (a) negociar 

com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor. 

 

15.11. O (a) pregoeiro (a) deverá comparar os preços apresentados com atuais 

praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se 

da pesquisa realizada, que será juntada aos autos, podendo fazer uso de todos os meios 

disponíveis a possibilitar a correspondente verificação. 

 

15.12. O (a) pregoeiro (a) poderá solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços 

propostos após o término da fase competitiva e, assim, a proponente de menor preço 

tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em 

que incorrerá para o atendimento do objeto do pregão, suficientes para justificar a 

proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 

 

15.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação da sua proponente, facultando–lhe o saneamento de falhas 

formais relativas à documentação na própria sessão. 

 

15.14. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no Edital, a 

proponente será declarada vencedora.  

 

15.15. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências 

habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
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decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, 

ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas 

as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 

 

15.16. Sendo a proposta aceitável, o (a) pregoeiro (a) verificará a condições de 

habilitação da proponente, e atendendo a mesma aos requisitos de habilitação, esta será 

declarada vencedora; observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens 

antecedentes. 

 

16. RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

16.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do pregão ou que 

tenha sido impedida de fazê–lo, se presente à Sessão Pública, deverá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer. 

 

16.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa do pregão, a 

proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 

procedendo–se, inclusive, ao registro de razões em ata, juntando memorial no prazo de 

03 (três) dias, a contar da data da Sessão. 

 

16.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões 

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

 

16.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 

tanto, o (a) pregoeiro (a) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

encaminhá–lo, devidamente informados, à autoridade competente para decisão. 

 

16.5. Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos no introito deste edital. 

 

16.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

17. ADJUDICAÇÃO 

 

17.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 

parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao (a) 

pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 
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17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente fará a 

homologação do certame. 

 

18. HOMOLOGAÇÃO 

 

18.1. Compete ao Prefeito Municipal homologar o pregão. 

  

19. DA PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS E SEUS ADITIVOS 

 

19.1. O extrato do contrato será publicado no Jornal Oficial do Estado no prazo definido 

na Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

20. ENTREGA / RECEBIMENTO DO ITEM DESTE OBJETO 

 

20.1. O objeto deste pregão deverá ser entregue em perfeita condição de uso, sem 

qualquer despesa adicional. 

 

20.2. O objeto adquirido neste pregão será vistoriado por um funcionário da Gerência 

Municipal de Saúde, que verificará se o mesmo encontra–se nas condições 

estabelecidas neste edital. 

 

20.3. Em caso de não aceitação do objeto deste pregão, fica a contratada obrigada a 

retirá–lo e substituí-lo no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação a ser expedida 

pela contratante, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas no 

item sanções. 

 

20.4. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos a 

contar da assinatura do contrato, juntamente com a autorização de fornecimento. 

 

21. PAGAMENTO 

 

21.1. O pagamento será efetuado após a entrega do objeto licitado e emissão da 

respectiva nota fiscal junto à Tesouraria Municipal, em até 30 (trinta) dias úteis após a 

apresentação da respectiva nota. 

 

 21.2. O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo, depósito bancário ou 

outro procedimento a critério da prefeitura-licitadora. 

 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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22.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DIVINOLÂNDIA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos 

atos contemplados no art. 7° da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 

22.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 

incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666/93, bem como 

neste instrumento. 

 

22.3. O descumprimento do prazo de entrega e/ou da obrigação sujeitará à proponente- 

contratada às seguintes sanções: 

 

a) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor do objeto, a cada 24 (vinte e quatro) horas 

de atraso, até o limite de 10 % (dez por cento), podendo a não entrega de o objeto levar 

a convocação do segundo colocado e aplicação desta multa e demais sanções previstas 

no edital, desde que cabíveis; 

 

b) Multa de 15% (quinze por cento) do valor do objeto em caso de descumprimento 

total ou cumprimento em desacordo do pactuado. 

 

22.4. Independente da aplicação das penalidades retro indicadas à proponente ficará 

sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração Municipal 

decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de 

preços verificada em nova contratação, na hipótese da proponente classificada em 

seguida não aceitar a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela 

inadimplente. 

 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Na contagem de prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. E só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo 

em dia de expediente do órgão-licitador. 

 

23.2. Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo (a) pregoeiro (a), 

com auxílio da Equipe de Apoio, com base na legislação federal incidente, e nos 

princípios gerais de direito. 

 

23.3. A simples participação neste certame implica a aceitação integral e irretratável dos 

termos e condições editalícias. 
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23.4. Será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Grama para dirimir 

qualquer contenda, não solucionada no âmbito administrativo oriunda deste, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para soluções de 

questões oriundas deste pregão. 

 

 

 

Divinolândia, 04 de Maio de 2018. 

 

 

 

__________________________________ 

NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

I – OBJETO  

 

O presente Termo de Referência contempla a aquisição de equipamentos, material 

permanente e veículos para a Gerência Municipal de Saúde, referente à Emenda 

Parlamentar, Proposta n.º 46.435921000/1140-01, que celebra o Ministério da 

Saúde e o Município de Divinolândia, conforme especificações: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

01 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO 
TIPO: CAPSULAR 
MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL 
BIVOLT 

03 825,00 2.475,00 

02 AMPLIFICADOR DE SINAL DE WIFI 
CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: VELOCIDADE DE 
TRANSMISSÃO A PARTIR DE 500MBPS; COM OU SEM 
ANTENA, CONEXÕES IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, 
IEEE 802.11B; TAXA DE TRANSFERÊNCIA 11N: ATÉ 
450MBPS 1G: ATÉ 54MBPS 11B: ATÉ 11MBPS; 
CANAIS MÍNIMO 12; EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS 
REPETIDOR UNIVERSAL - TODOS OS APARELHOS WI-
FI DO MERCADO; WIRELESS SIM; FREQUÊNCIA 2.4- 
2.4835GHZ; REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT 
WINDOWS 98SE, NT, 2000, XP, VISTA OU WINDOWS 
7, MAC OS, NETWARE, UNIX OU LINUX, OU 
SUPERIORES; VOLTAGEM BIVOLT. 

01 190,00 190,00 

03 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS 
COMPOSIÇÃO: BRAÇO ARTICULADO 
MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO 
VOLTAGEM: 220V. 

01 4.700,00 4.700,00 

04 AR CONDICIONADO 
CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs 
TIPO: SPLIT 
FUNÇÃO: QUENTE E FRIO 
VOLTAGEM: 220V. 

06 2.500,00 15.000,00 

05 AR CONDICIONADO 
CAPACIDADE: 21.000 BTUs 

01 3.000,00 3.000,00 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/


 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Rua XV de Novembro, 261 / Centro / C.E.P. 13780.000 / Divinolândia-SP /       (19) 3663.8100 
www.divinolandia.sp.gov.br 

prefeitura@divinolandia.sp.gov.br 

TIPO: SPLIT 
FUNÇÃO: FRIO 
VOLTAGEM: 220V 

06 AR CONDICIONADO 
CAPACIDADE: 32.000 BTUs 
TIPO: SPLIT 
FUNÇÃO: FRIO 
VOLTAGEM: 220V 

01 4.000,00 4.000,00 

07 AR CONDICIONADO 
CAPACIDADE: 6.000 A 7.500 BTUs 
TIPO: SPLIT 
FUNÇÃO: QUENTE E FRIO 
VOLTAGEM: 220V 

02 2.500,00 5.000,00 

08 ARMÁRIO 
DIMENSÕES: 198X90X40CM 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 
CAPACIDADE MÍNIMA DAS PRATELEIRAS: 30KG 
PRATELEIRAS: REGULÁVEIS 

03 700,00 2.100,00 

09 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75L) 
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOX 
MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL/DE 26 A 45 LITROS 
VOLTAGEM: 220V 

02 3.800,00 7.600,00 

10 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO 
MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL 

01 2.200,00 2.200,00 

11 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO 
MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL 

01 1.500,00 1.500,00 

12 BEBEDOURO 
PRESSÃO COLUNA SIMPLES 
VOLTAGEM 220V 

01 760,00 760,00 

13 BIPAP 
ALARMES: POSSUI 
RISE TIME: POSSUI 
VENTILAÇÃO DE BACKUP: POSSUI 
UMIDIFICADOR PERMANENTE: POSSUI 
PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMO DE 20 cmH20 
MÁSCARA NASAL: POSSUI 
MÁSCARA FACIAL: NÃO POSSUI 

01 5.500,00 5.500,00 

14 BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) 
POTÊNCIA: ATÉ 100 W 
FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI 
ALARMES: POSSUI 
VOLTAGEM: 220V 

01 6.100,00 6.100,00 

15 BOMBA À VÁCUO 
POTÊNCIA/VÁCUO: DE 1,3 A 2,0 HP/110 A 730 
MMHG 

02 3.000,00 6.000,00 

16 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 02 18.000,00 36.000,00 
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(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) 
TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 
CABECEIRA: ARTICULADA 
COMANDO DA CADEIRA: PEDAL 
EQUIPO: TIPO CART   
REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA 
INTENSIDADE) 
CUBA: PORCELANA/CERÂMICA 
UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR 
SERINGA TRÍPLICE: POSSUI 
CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI 
CONTRA ÂNGULO: POSSUI 
PEÇA RETA: POSSUI 
MICRO MOTOR: POSSUI. 

17 CAIXA TÉRMICA 
MATERIAL DO CORPO E TAMPA: POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE E POLIURETANO. POSSUIR 
REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO; POSSUIR 
TAMPA REBATÍVEL DE PAREDE DUPLA COM TRAVA;  
CAPACIDADE: 45 LITROS APROXIMADAMENTE 
NECESSIDADE DE TERMÔMETRO EXTERNO: SIM 

01 300,00 300,00 

18 CAIXA TÉRMICA 
MATERIAL DO CORPO E TAMPA: POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE E POLIURETANO. POSSUIR 
REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO; POSSUIR 
TAMPA REBATÍVEL DE PAREDE DUPLA COM 
TRAVA; CAPACIDADE: 15 LITROS 
APROXIMADAMENTE NECESSIDADE DE 
TERMÔMETRO EXTERNO: SIM. 

03 250,00 750,00 

19 CAIXA TÉRMICA 
MATERIAL DO CORPO E TAMPA: POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE E POLIURETANO. POSSUIR 
REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO; POSSUIR 
TAMPA REBATÍVEL DE PAREDE DUPLA COM TRAVA;  
CAPACIDADE: 34 LITROS APROXIMADAMENTE 
NECESSIDADE DE TERMÔMETRO EXTERNO: SIM. 

01 280,00 280,00 

20 COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 
COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO 
MÍNIMO INTEL CORE I3 OU SUPERIOR; POSSUIR 1 
(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA 
RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) 
MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES 
CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU 
SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL 
CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER 
ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, 
CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E 

05 3.500,00 
 

17.500,00 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/


 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Rua XV de Novembro, 261 / Centro / C.E.P. 13780.000 / Divinolândia-SP /       (19) 3663.8100 
www.divinolandia.sp.gov.br 

prefeitura@divinolandia.sp.gov.br 

DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, 
ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; 
POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 
2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE 
DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM 
ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O 
ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER 
NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, 
POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU 
SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, 
POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, 
SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO 
HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE 
COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, 
DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM 
FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL 
(COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS 
(WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 
10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 
BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A 
CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E 
PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL 
OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS 
OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E 
MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS 
DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O 
MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS 
COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER 
NOVOS, SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. 

21 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) 
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM 
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5  OU 
SUPERIOR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES 
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE 
COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, 
DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, 
EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 
(QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 
2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 
POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 
1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER 
TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, 
INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES 
DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD 
COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE 

01 3.600,00 3.600,00 
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ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM 
(SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 
CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 
802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 
10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO 
ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; 
FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O 
ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) 
HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE 
CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR 
ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA 
PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER 
NOVO, SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. 

22 DESTILADOR DE ÁGUA 
CAPACIDADE:  ATÉ 5 LITROS/HORA 
VOLTAGEM: 110V 

03 1.600,00 4.800,00 

23 ESCADA DE SETE DEGRAUS 
MATERIAL: ALUMÍNIO 

01 170,00 170,00 

24 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON 
TIPO DE FECHO: METAL 

04 170,00 680,00 

25 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON 
TIPO DE FECHO: METAL 

02 200,00 400,00 

26 FOGÃO  
TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO 
Nº DE BOCAS: 4 

01 1.000,00 1.000,00 

27 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA 
TIPO LED SEM FIO E SEM RADIÔMETRO 
POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 1200MW/CM²; 

05 850,00 4.250,00 

28 GELADEIRA/REFRIGERADOR  
CAPACIDADE: DE 120 A 249 L 
VOLTAGEM: 220V 

02 1450,00 2.900,00 

29 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 
(COPIADORA, SCANNER, FAX) 
IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; 
PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO 
MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, 
FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE 
IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE 
DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE 
CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 
PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 
150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 
33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE 

01 3.300,00 3.300,00 
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ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E 
VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER 
NOVO, SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

30 IMPRESSORA A LASER COMUM 
IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR 
MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 
1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO 
PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA 
E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 
PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; 
INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO 
POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 
802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO 
AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM 
USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO 
GARANTIA DE 12 MESES. 

03 2.000,00 6.000,00 

31 LIXEIRA A PEDAL 
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: 
POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L 

20 120,00 2.400,00 

32 LIXEIRA PARA MATERIAL RECICLÁVEL 
COM SUPORTE METÁLICO 
4 CORES DIFERENTES 
MINIMO DE 50L 
POLIPROPILENO OU FIBRA 

05 800,00 4.000,00 

33 MESA DE ESCRITÓRIO 
FORMATO: SIMPLES 
GAVETAS: 2 GAVETAS 
MATERIAL: MADEIRA, MDF, MDP OU SIMILAR. 

03 360,00 1.080,00 

34 MESA PARA COMPUTADOR 
- BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 
- SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI 
- SUPORTE PARA CPU: POSSUI 
- SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI 
- GAVETAS:  02 GAVETAS 
- MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ 
SIMILAR. 

02 500,00 1.000,00 

35 MOCHO 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO  
ENCOSTO:  POSSUI  
REGULAGEM DE ALTURA:  A GÁS. 

03 500,00 1.500,00 

36 NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) 
NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; 
POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO 
ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE 
ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; 

05 900,00 4.500,00 
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TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER 
DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES 
AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; 
AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS 
CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR 
NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO 
BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM 
USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; 
GARANTIA DE 12 MESES. 

37 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) 
DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO 
FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM 
MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; 
RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E 
COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES 
DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 
(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; 
LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-
FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O 
MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO 
AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE 
REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; 
MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES 
A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR 
(SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER 
NOVO, SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

01 3.200,00 3.200,00 

38 RELÓGIO DE PAREDE 
TIPO: DIGITAL 

06 150,00 900,00 

39 SELADORA 
AUTOMÁTICA-CONTÍNUA/ GRAU CIRÚRGICO 

01 2.000,00 2.000,00 

40 SWITCH 
SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO 
INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS 
DE GBE SFP; PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 
COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 
1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 
10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 
4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; 
MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 
MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 
4,1 MB; SDRAM DE 128 MB; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 
100 MB: MENOR 5 µS; LATÊNCIA DE 1000 MB: 
MENOR 5 µS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 
MPPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 
GBPS; CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO 

03 1.700,00 
 

5.100,00 
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DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE 
LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; 
SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; 
ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA, 01 KIT PARA 
MONTAGEM EM RACK E 01 CABO DO CONSOLE. 
GARANTIA DE 12 MESES. DEVE ESTAR EM LINHA DE 
PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. 

41 TABLETE 7 POLEGADAS 
SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, 
TELA DE 7 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU 
LED; PROCESSADOR NO MINÍMO QUAD CORE 1.3 
GHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA INTERNA DE 8GB OU 
SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE 
MEMÓRIA MICROSD; CÂMERA TRASEIRA DE NO 
MÍNIMO 2MP OU SUPERIOR; CONEXÃO USB, WI-FI, 
BLUETOOTH E 3G. DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS 
INTEGRADO. 

17 550,00 9.350,00 

42 TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA 
MEDIÇÃO DE -50  ATÉ +70 GRAUS C. 

05 100,00 500,00 

43 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO 
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI  
CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM 
AUTOCLAVÁVEL: POSSUI. 

05 2.500,00 12.500,00 

44 VEÍCULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE EQUIPE (05 
PESSOAS O KM) 
TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL  
TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA/ELÉTRICA  
PORTAS: 04 PORTAS  
CAPACIDADE: 5 LUGARES 
FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI 
CÂMBIO: MANUAL 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM 
MOTORIZAÇÃO: 1.0 NO MÍNIMO 
TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI 
AR CONDICIONADO: POSSUI 
COR: BRANCO 
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS: MÍNIMO DE  257 
LITROS. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: MÁXIMO DE 80KM DE RAIO 
DE DISTÂNCIA. 

04 41.583,00 166.332,00 

45 VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 
OPÇÃO 1: 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 

02 300,00 600,00 

 Valor total   363.017,00 

 

Observações: 
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1) Os valores unitários referenciados na tabela acima são os valores máximos 

aceitáveis de cada item, uma vez que se trata de uma Emenda Parlamentar 

e os valores foram estabelecidos e aprovados no seu Plano de Trabalho. 

 

2) Quais dúvidas sobre itens que compõem o termo de referência as mesmas 

devem ser sanadas junto a Gerência Municipal de Saúde, pelo telefone (19) 

36638100 ramal 245. 

 

3) Deverá ser apresentado catálogo ou folheto para todos os itens mencionados 

na tabela acima. 

 

II – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

 

a) efetuar a entrega do objeto deste pregão no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 

a contar da assinatura do contrato, juntamente com a autorização de fornecimento; 

 

b) efetuar a entrega do objeto de acordo com as especificações e demais condições 

estipuladas neste Edital, na proposta comercial e no catálogo/folheto descritivo 

apresentados, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros o 

tenham adulterado ou fornecido o mesmo fora dos padrões exigidos; 

 

c) oferecer garantia contra defeito de fabricação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, 

contados a partir da efetiva entrega; reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo 

em parte o material em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem 

como, providenciar a substituição do mesmo, no prazo máximo de 03 (três) dias, 

contados da notificação; 

 

d) assumir todo e quaisquer ônus referente a salário, horas extras, adicionais e demais 

encargos sociais relativamente aos seus empregados;  

 

e) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta Licitação; 

 

f) entregar o objeto vendido junto ao Centro de Saúde III na Rua Sete de Setembro, n.º 

332, Centro, na cidade de Divinolândia no prazo definido no instrumento contratual, no 

horário da 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas. 

 

III – OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO ÓRGÃO/ENTIDADE 
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a) comunicar à empresa vencedora toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

aquisição do objeto deste pregão; 

 

b) efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo de até 30 (trinta) dias corridos 

após a apresentação da Nota Fiscal e aceite do bem adquirido, o que será feito por 

servidor da Prefeitura-Licitadora; 

 

c) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a empresa vencedora entregar fora das 

especificações do Edital e da sua proposta comercial. 
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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

 

PROPONENTE: 

CNPJ:                                                                             I.E.: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE:                                                                 EMAIL: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

     

 

 

 

Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. 

Forma de Pagamento: --------------------- 

Prazo de entrega: ---------------------- 

Garantia: ------------------------------- 

 

 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(Preferencialmente em papel timbrado) 
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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

 

 

 

Pelo presente a empresa ............................., situada na .........................., CNPJ 

n.º ..............., através de seu representante legal .......................... Sr. ....................., 

outorga ao Sr. ................... ..............., RG n.º ..............e CPF n.º................., amplos 

poderes para representá-la junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA, 

no Pregão Presencial n.º ***/2018, Processo Licitatório n.º ***/2018, inclusive para 

interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações, responder 

administrativamente e judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de preço, 

enfim praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 

 

 

 

Local e data 

 

________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(Preferencialmente em papel timbrado) 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(art. 27, inc. V da Lei n.º 8.666/93) 

 

 

A empresa.........................................................., inscrita no CNPJ de 

n.º.........................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr (a)..............., portador (a) da Carteira de Identidade n.º.............. e do CPF n.º............, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Em caso afirmativo assinalar parênteses.  

 

 

 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(Preferencialmente em papel timbrado) 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa (nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade (Ltda, 

S/A, etc.), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º (xxxx), neste ato representada 

pelo (cargo) (nome do representante legal), portador da Carteira de Identidade n.º 

(xxxx), inscrito no CPF sob o n.º (xxxx), DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da 

Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os 

benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de 

dezembro de 2006.  

 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(Preferencialmente em papel timbrado) 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

LEGAL + DADOS CADASTRAIS 

 

                                       Declaramos a inexistência de impedimento legal da empresa ---

-----------------------------------------, CNPJ n.º ----------------------------------------- para 

licitar ou contratar com a Administração, sobretudo no Pregão Presencial de n.º ----------

-----, da Prefeitura Municipal Divinolândia, Estado de São Paulo. 

                                      Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado o objeto 

licitado, segue abaixo a identificação da pessoa que irá assinar o contrato. 

 

Nome*:  

Nacionalidade: 

Estado Civil:        

RG*:        C.P.F*: 

Endereço*:       Bairro*: 

Cidade*:       UF*:                         CEP*: 

Cargo ocupado na empresa*: 

Email profissional*: 

Email pessoal*: 

Telefone*: 

 

*TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, 

SOB PENA DE NÃO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE. 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(Preferencialmente em papel timbrado) 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

                                                 Eu, (nome completo), representante legal da empresa 

(nome da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório n.º 

________, Pregão Presencial n.º ____________, da Prefeitura Municipal Divinolândia, 

declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação 

constantes no edital referenciado. 

 

 

 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(Preferencialmente em papel timbrado) 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

AANNEEXXOO  VVIIIIII  

  

MMIINNUUTTAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

DIVINOLÂNDIA E A EMPRESA.........., TENDO POR OBJETO AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS PARA 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À EMENDA 

PARLAMENTAR, PROPOSTA N.º 46.435921000/1140-01, QUE CELEBRA O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA, ESTADO DE 

SÃO PAULO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I. 

 

CONTRATO N.º____/2018 

 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado como CONTRATANTE 

e assim simplesmente denominada de ora em diante, a Prefeitura Municipal de 

Divinolândia, com sede na Rua XV de Novembro, n.º 261 - Centro, Divinolândia, 

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.435.921/0001-88, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal, Senhor Naief Haddad Neto, brasileiro, portador 

de cédula de identidade RG n.º.............................. e CPF n.º..............................., 

residente e domiciliado nesta cidade de Divinolândia, Estado de São Paulo, e de outro 

lado como CONTRATADA, e assim simplesmente denominada de ora em diante, a 

empresa .........................., com sede na ........., n.º ....., ..........., ...., inscrita no CNPJ sob 

o n.º ............, Inscrição Estadual n° .........., neste ato representada pelo 

Sr.(a)............................................portador (a) da cédula de identidade RG n.º .......... e 

CPF n.º ........., residente e domiciliado(a) na  ......................................resolvem firmar o 

presente contrato decorrente do Pregão Presencial n.º 04/2017, regido pela Lei Federal 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente avença a aquisição de equipamentos, materiais 

permanentes e veículos para a Gerência Municipal de Saúde, referente à Emenda 

Parlamentar, proposta n.º 46.435921000/1140-01, que celebra o Ministério da 

Saúde e o Município de Divinolândia, com as especificações abaixo previstas, que 

deverá ser entregue no prazo previsto neste instrumento: 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/


 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Rua XV de Novembro, 261 / Centro / C.E.P. 13780.000 / Divinolândia-SP /       (19) 3663.8100 
www.divinolandia.sp.gov.br 

prefeitura@divinolandia.sp.gov.br 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

     

 

 

 

1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor pactuado, 

podendo a supressão ser maior, nos termos do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL 

 

2.1. A empresa CONTRATADA deverá entregar o objeto deste instrumento no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do presente, juntamente com a 

autorização de fornecimento. 

 

2.2. A entrega será em dias úteis, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 

16h30min horas, junto ao Centro de Saúde III, na Rua Sete de Setembro, n.º 332, 

Centro, nesta cidade.  

  

2.3. O OBJETO que não for aceito deverá ser substituído dentro do prazo máximo de 03 

(três) dias, contados da intimação. 

 

2.4. A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará na aplicação 

das multas previstas no subitem 6.1. da CLÁUSULA SEXTA deste Contrato, na medida 

em que forem cabíveis, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia 

útil seguinte ao término do prazo estabelecido no parágrafo anterior. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO REAJUSTE E DOS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1. O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato, é o apresentado na proposta 

da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, que totaliza o valor 

de R$ ........ (..............). 

 

3.2. O valor acima é considerado como final, não se admitindo quaisquer acréscimos, 

estando incluídos no mesmo, todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como 

também o lucro da CONTRATADA.   
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3.3. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações 

orçamentárias assim codificadas: 

 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 

02.06 – SAÚDE 

02.06.01 – ATENÇÃO BÁSICA 

 

103011812.1.001000 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

2690 FONTE: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – VINC. 

 

4.4.90.52.34 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

2691 FONTE: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – VINC. 

 

103011812.1.016000 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS – UNIDADES 

DE SAÚDE 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

277 FONTE: 1 TESOURO 

APLICAÇÃO: 310.0000 SAÚDE GERAL 

 

4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL 

424 FONTE: 1 TESOURO 

APLICAÇÃO: 310.0000 SAÚDE GERAL 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou ordem bancária em 

nome da contratada, em parcela única, ou ainda por outro meio a critério da contratante. 

 

4.2. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a entrega do 

objeto deste contrato e apresentação da respectiva nota fiscal, junto à Tesouraria do 

Município. 

 

4.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias a contar da data de sua apresentação válida. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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5.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, no ato da entrega, no 

local e endereço indicados na Cláusula Segunda, no subitem 2.2., mediante conferência 

das especificações e quantitativos indicados na respectiva Nota Fiscal. 

 

5.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a 

data, o nome, a assinatura e o número do RG, do servidor da Contratante responsável 

pelo recebimento. 

 

5.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

 

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

indicação Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

5.3.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

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

indicação da Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

5.4. O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis da 

data do recebimento provisório, uma vez verificado atendimento integral da quantidade 

e das especificações contratadas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva 

Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

6.1. Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou 

fraude, por qualquer meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a 

gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da 

Administração Municipal. 

 

I - Advertência por escrito; 

II - Multa de 0,5% (meio por cento) do valor do objeto, a cada 24 (vinte e quatro) horas 

de atraso, até o limite de 10 % (dez por cento), podendo a não entrega do objeto levar a 
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convocação do segundo colocado e aplicação desta multa e demais sanções prevista no 

edital; 

III - Multa de 15% (quinze por cento) do valor do objeto em caso de descumprimento 

total, ou cumprimento em desacordo com o pactuado; 

IV - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 

Divinolândia, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante este órgão.  

 

6.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as 

demais penalidades previstas neste instrumento e no edital do Pregão Presencial n.º 

11/2018, bem como na lei n.º 8666/93.  

 

6.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 

cadastro de fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 

Divinolândia. 

 

6.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não 

terão caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a 

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 

venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 

 

6.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das 

penalidades elencadas nos itens procedentes. 

 

6.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a 

CONTRATADA eventualmente tiver direito ou cobrados administrativa, e mesmo, 

judicialmente se necessário for. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer 

tempo, de conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

8.1. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 

deste Contrato, sendo responsável por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 

venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para 

terceiros. 
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8.2. A CONTRATADA é responsável também pela qualidade do objeto fornecido, 

cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma 

hipótese, a alegação de que terceiros tenham adulterado ou fornecido o mesmo fora dos 

padrões exigidos. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

9.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem assim 

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 

integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

 

I - Processo LICITATÓRIO n.º 18/2018;  

II - Pregão Presencial n.º 11/2018 e seus anexos;  

III - Proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

Parágrafo Único - Elegem as partes contratantes, o Foro da cidade de São Sebastião da 

Grama, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato não 

resolvidas na esfera administrativa, renunciando expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e 

jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo - assinadas, a tudo presentes. 

 

Divinolândia, ** de ****** de 2018. 

 

PELA CONTRATANTE:     _______________________________________ 

                              Prefeitura Municipal de Divinolândia   

                                                                             Naief Haddad Neto 

                                                                                   Prefeito Municipal 

 

 

PELA CONTRATADA:     _________________________________________ 

                                                                             – Sócio Proprietário 

TESTEMUNHAS:  

1)  _________________________________RG n.º ___________________________              

2) __________________________________RG n.º ___________________________        
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO IX 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _________________________________________________________ 

 

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

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 

e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 

que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Divinolândia, ___ de ____________ de 2018. 

CONTRATANTE:  

Nome e cargo:___________________________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

CONTRATADA: 

Nome e cargo:___________________________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

 

ANEXO X 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

  

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 

OBJETO: 

 

Nome  

Cargo  

RG n.º  

CPF n.º  

Endereço (*)  

Telefone  

E-mail Institucional  

E-mail pessoal (*)  

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail 

onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome  

Cargo  

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 

 

Telefone e Fax  

E-mail Institucional  

 

Divinolândia, ___ de ___________ de 2018.  

 

 

 

___________________________           _____________________________  

CONTRATADA                                        CONTRATANTE 

Nome                                                          Nome  

Cargo                                                          Cargo 
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EDITAL   

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2018 

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

(A ser Preenchido pela Prefeitura) 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 

administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, 

de acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 

contemplado em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

 

Divinolândia, ___ de ___________ de 2018. 

 

__________________________________ 

Nome do servidor 

Cargo 

Email 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/

