EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 37/2018
Órgão Licitante: Prefeitura Municipal.
Tipo: Menor Preço Por item.
Publicação: Edital completo afixado no mural, localizado na Prefeitura Municipal de Nova
Guataporanga e publicado em forma resumida no Jornal regional de circulação diária.
Data da realização: 16 de agosto de 2018.
Horário: 09h00.
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP
A Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga, CNPJ nº.44.882.223/0001-03,
estabelecida na Rua Pedro Zanetti, 50 - Centro, por meio do Senhor Vagner Alves de
Lima, Prefeito Municipal, torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 10/2018, Processo nº 37/2018, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTE PARA O SETOR DA SAÚDE, CONFORME
PROPOSTA 14490.982000/1150-01, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA
SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUATGAPORANGA-SP,
conforme anexo III, que será regida pela Lei Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições, da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Decreto Municipal n.º
35/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento
convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
serão recebidos no endereço abaixo mencionado, até o dia 16 de agosto de 2018, às
09h00, bem como a abertura dos mesmos se dará no mesmo local e data após às 09h00 na
sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Licitações
da Prefeitura do Município de Nova Guataporanga-SP, estabelecida na Rua Pedro Zanetti,
50 – Centro, em Nova Guataporanga-SP, iniciando-se no dia 16 de agosto de 2018, às
09h00, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados
nos autos do processo em epígrafe.
1 - DO OBJETO:
1.1- A presente licitação tem por objeto à aquisição de mobiliário em geral,
conforme especificações que seguem no ANEXO III.
2 - DA PARTICIPAÇÃO:
2.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei
Complementar n.º 123/2006, alteradas pela Lei Complementar n.º 147/14, em observância
ao Decreto Municipal n.º 55, de 18 de dezembro de 2007.
2.2- Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento
constantes deste Edital.

2.3- Não será permitida a participação de empresas:
2.3.1. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.3.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este
Município nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações;
2.3.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;
2.3.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;
2.3.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
2.3.7. Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da
Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.
2.4- Não poderão participar da presente licitação as empresas suspensas ou declaradas
inidôneas para participar de licitação junto à Administração Pública, que constar na
relação de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
3 - DO CREDENCIAMENTO:
3.1- Será realizado o credenciamento da(s) empresa(s) licitante(s) que apresentar os
seguintes documentos FORA dos envelopes n°s 1 e 2:
(a-) tratando-se de representante legal, o ESTATUTO SOCIAL, CONTRATO
SOCIAL ou OUTRO INSTRUMENTO DE REGISTRO COMERCIAL, REGISTRADO
NA JUNTA COMERCIAL, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
(b-) tratando-se de procurador, o INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO
PÚBLICO OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA do qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes
do mandante para a outorga;
3.1.1 – Para o exercício do direito de preferência, a qualidade de MICROEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE deverá estar expressa na Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII), apresentada fora dos
envelopes, em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 3.1 deste item 3.
3.2- O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo
documento oficial de identificação que contenha foto;
3.3- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
4.1- A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo no Anexo II do Edital deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e
2.
4.2- A PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis,
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 – “PROPOSTA”
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUATAPORANGA PREGÃO N° 10/2018
PROCESSO N° 37/2018

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E OU CNPJ
ENVELOPE N° 2 – “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUATAPORANGA PREGÃO N° 10/2018
PROCESSO N° 37/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E OU CNPJ
4.3- A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador,
juntando-se a procuração.
4.4- Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou
por membro da Equipe de Apoio.
4.5 - Com a apresentação dos envelopes de Proposta e Documentos para
Habilitação, o licitante declara que tem conhecimento dos termos do edital e se submete
ao mesmo.
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA:
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
(a-) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, se houver;
(b-) Número do Pregão e do Processo;
(c-) Descrição do objeto da presente licitação, com Marca em conformidade com as
especificações técnicas deste Edital;
(d-) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, SENDO ACEITO
APENAS DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA, em algarismo, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
(e-) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
(f-) Assinatura do representante legal da empresa;
(g-) Declaração de que o produto é de primeira qualidade (Anexo IV) nos termos do item
11 do presente edital.
(h-) Apresentação de Catalogo de Amostra dos objetos licitados.
Obs.1: As empresas participantes e vencedoras deverão estar de acordo com o Protocolo
ICMS n.º 85, de 09 de julho de 2010, publicado DOU em 14/07/2010, que estabelece a
obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo critério de CNAE e
operações com os destinatários que especifica. Caso não esteja irão ser desclassificadas.
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6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a
seguir relacionados os quais dizem respeito a:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
(a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
(c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
(d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;
(e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não
precisarão constar no Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
(a-) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
(b-) Certidão de regularidade de débitos para com a Fazenda Municipal da sede da
licitante;
(c-) Certidão de regularidade dos débitos de competência da Fazenda Estadual
relacionados
ao
objeto
desta
licitação;
através
do
site
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;
(d-) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social
(INSS);
(e-) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
(f-) Certidão de regularidade de débito para a com a Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional.
(g-) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A
daConsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio
de 1943.”, conforme Lei n.º 12.440, de 07 de Julho de 2011.
6.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES:
(a-) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (Anexo V).
(b-) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração (Anexo VI).
6.2 - Disposições Gerais da Habilitação:
6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
6.2.2 – Na comprovação da regularidade fiscal por parte das microempresas e empresas de
pequeno porte aplicam-se os benefícios constantes dos §§ 1º e 2º do Art. 43 da Lei
Complementar n° 123/06, alteradas pela Lei Complementar n.º 147/2014.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
7.1- No local, data e horário indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, com duração mínima de 10 (dez) minutos.
7.2- Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo
II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.

7.2.1- Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes
no certame.
7.3- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
(a-) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, sendo
vedado às licitantes ofertar quantidades diversas das estabelecidas no objeto deste Edital;
(b-) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes,
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
(c-) Que não atendam as especificações estabelecidas no presente Edital, impedindo que
se atinja a finalidade prevista no presente Edital.
7.3.1- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes;
7.4- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
(a-) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
(b-) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.4.1- Para efeito de seleção será considerado o preço por item.
7.5- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor;
7.6- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances que incidirá sobre o
preço unitário do item, conforme discriminado a seguir:
Item
Todos os itens

Redução mínima
R$ 0,01

7.7- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances;
7.8- No caso de proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte ser superior à
proposta vencedora da fase de lances em percentual não superior a 5%, abrir- se á a
possibilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte em melhorando a sua
proposta para ficar com valor inferior à melhor proposta apresentada, ser declarada
vencedora do certame, nos termos do § 2º do Art. 44 da Lei Complementar n° 123/06,
alteradas pela Lei Complementar n.º 147/2014.
7.9- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado;
7.10- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço;
7.11- Após a negociação, se houverem, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito;
7.12- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope n° 2,
contendo os documentos de habilitação de seu autor;
7.13- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:

(a-) ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações;
7.13.1- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada;
7.13.2- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
7.14- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.15- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
8.1- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar
imediatamente e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três)
dias, para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
8.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
8.5- O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.6- Sendo decretado o vencedor, será realizada a adjudicação e a homologação.
8.7- A adjudicação será feita por MENOR PREÇO POR ITEM.
9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
DA LICITAÇÃO:
9.1 - Os equipamentos deverão ser entregues com prazo máximo de 15 (quinze) dias, pelo
fornecedor montadas e instaladas, nos locais e datas determinadas pelo setor competente
imediato à assinatura do contrato, contados da data do recebimento do pedido do Setor
Requisitante, de acordo com as necessidades da Prefeitura, na qual, o responsável pelo
recebimento do objeto deverá conferir a nota fiscal, o objeto e assinar o comprovante de
recebimento, pelos motivos de implantação de software dos equipamentos.
09.1.1 – O Responsável pelo Setor Requisitante da Prefeitura Municipal de Nova
Guataporanga-sp, fará o recebimento do objeto da licitação emitindo o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO caso o mesmo se encontre em condições
satisfatórias. Sendo recebido o objeto, no prazo estipulado do recebimento provisório,
emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, após constatar que o objeto
atende a todos os requisitos previstos no edital e condições de qualidade, em

conformidade ao disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 ou realizar a devolução do
objeto se este não preencher os requisitos estabelecidos para compra.
9.2- Os equipamentos a serem entregues devem ter um prazo de garantia de no mínimo
de 12 meses após sua entrega, de forma que quando de sua entrega estiverem fora desse
padrão serão recusados pelo responsável para recebimento dos produtos.
9.3- O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservandose à Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga-sp o direito de não proceder ao
recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias e de acordo com as
especificações do edital, devendo o mesmo ser substituído no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a expensas do licitante vencedor.
9.4- Correrão por conta do licitante vencedor todas as despesas de embalagem, seguros,
transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
própria aquisição dos produtos.
10- DA FORMA DE PAGAMENTO:
10.1- O pagamento será efetuado à vista, contados da emissão do termo de recebimento
definitivo, devidamente acompanhado da nota fiscal/fatura, contendo números do
Processo, Pregão Presencial, PROPOSTA 14490.982000/1150-01, e demais exigências
que forem exigidos, de onde será pago os materiais entregue à Prefeitura Municipal de
Nova Guataporanga-sp.
10.2- O Pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Contratada.
10.3- Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para
pagamento fluirá da sua reapresentação.
10.4- Se por motivo não imputável à contratada, o pagamento não ocorrer no prazo
estabelecido no item 10.1 desse Edital, incidirá sobre o valor da mesma, atualização
monetária diária de 0,05% até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10% (dez por cento).
11- DA GARANTIA DOS PRODUTOS:
11.1- A contratada ficará obrigada a cumprir todas as garantias constantes da proposta
vencedora, além das previstas em Lei, conforme Declaração (Anexo IV).
12 – DO CONTRATO:
12.1- O Licitante vencedor celebrará contrato nos termos da minuta que constitui parte
integrante deste Edital (Anexo VIII) no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
publicação da homologação do resultado dessa licitação.
12.2- O contrato será celebrado entre o Licitante vencedor e o município de Monte
Castelo, devendo o extrato do instrumento contratual ser publicado por afixação no
local público de costume, nos termos do Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8666/93 c/c
Art. 86, parágrafo único da LOM. A não assinatura do contrato, dentro do prazo
estipulado caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o
Licitante às penalidades previstas no presente Edital, facultado à Administração
convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, desde que mantidas as
condições propostas pelo primeiro classificado, ou, se entender conveniente, revogar a
Licitação.
13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:
13.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a

pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei
federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002.
13.2- Sem prejuízo da sanção de que trata o subitem anterior, poderão ser aplicadas
subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e
ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.
13.3- Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará
sujeito, a critério da Administração, a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
objeto não entregue.
13.4- Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente
a 10% do valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em
virtude da não aceitação da primeira convocada, conforme artigo 81, da Lei 8.666/93.
14 – DA RESCISÃO:
14.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato por parte do licitante vencedor, a
Administração Municipal, sem prejuízo das penalidades de que trata o item anterior,
poderá rescindir unilateralmente o contrato firmado, nos termos dos Artigos 77 e
seguintes da Lei 8.666/93.
15 – DO REAJUSTE:
15.1- Os valores pactuados no contrato oriundo da presente licitação não sofrerão
reajustes.
15.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei
8.666/93.
15.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá
solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga-sp, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o
mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.
16 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
16.1- Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes da
presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 02-Poder Executivo, Unidade: 07-Departamento de Saúde, Dotação:
10.302.0034.2061.00004.4.90.52.99-Outros Materiais Permanentes.
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
17.2- O resultado do presente certame será divulgado no jornal de circulação regional.
17.3- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Nova Guataporanga-sp, durante 10 (dez) dias após a publicação do contrato,
findos os quais poderão ser destruídos.
17.4- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.

17.5- A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de 1 (um) dia útil.
17.6- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
17.7- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.8- Integram o presente Edital: ANEXO I- Minuta de Credenciamento. ANEXO IIMinuta de Habilitação Prévia.
ANEXO III – Modelo de Proposta.
ANEXO IV- Declaração de Garantia dos Produtos.
ANEXO V- Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho.
ANEXO VI- Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração.
ANEXO VII- Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
ANEXO VIII- Minuta de Contrato.
17.9- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Tupi Paulista – Estado de São
Paulo.
17.10- Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas a este Pregão Presencial
serão prestados pelo Setor de Licitações nos dias de expediente, no horário da 08h00 às
11h00 e das 13h00 às 17h00, na Rua Pedro Zanetti, 50 - Centro, ou através do telefone
(18) 3856-1222.
Nova Guataporanga/SP, 02 de agosto de 2018.

VAGNER ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal
O Presente Edital foi analisado e aprovado pela Assessória Jurídica da Administração
Municipal de Nova Guataporanga-SP, em 02 de agosto de 2018.

(Anexo I)
MINUTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº. 10/2018
Objeto: Aquisição de equipamentos em Geral.

, por seu representante legal
(nome do licitante)
anexo), inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede
, credencia como seu representante o Sr.
(nome
e qualificação)
, para participar do certame em epígrafe,
conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de todos
os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º
da lei 10.520/2002.
A
(doc.

Nova Guataporanga-SP,

de 2018.

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante legal ou do Procurador)

(Anexo II)
MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

Pregão Presencial nº. 10/2018
Objeto: Aquisição de equipamentos/material permanente

NOME COMPLETO, portador do RG nº.........., representante legal da
empresa...............................,
estabelecida
a
Rua........................,
nº..................,
Bairro..............., na cidade de.................................., Telefone.........................., inscrita
no CNPJ nº ........................, interessada em participar no Pregão Presencial nº 10/2018,
nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital em epígrafe.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Nova Guataporanga-SP,

de 2018.

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante legal ou do Procurador)

(Anexo III)
MODELO DE PROPOSTA
Nome da Empresa: Endereço:
CNPJ.
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal
Agencia: Banco:
Conta Corrente:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
PROCESSO Nº 37/2018
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DE NOVA GUATAPORANGA
01-Ambiente: Consultório Odontológico
Nome do Equipamento

Qtd.

Esfigmomanômetro Obeso

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

110,00

220,00

2

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

TECIDO EM ALGODÃO

BRAÇADEIRA/ FECHO

VELCRO
Especificação Técnica

02-Nome do Equipamento

Qtd.

Estetoscópio Infantil

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

90,00

180,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

65,00

130,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

2

Característica Física

Especificação

AUSCULTADOR

AÇO INOXIDÁVEL

TIPO

DUPLO
Especificação Técnica

03-Nome do Equipamento

Qtd.

Esfigmomanômetro Infantil

2

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

TECIDO EM ALGODÃO

BRAÇADEIRA/ FECHO

VELCRO
Especificação Técnica

04-Nome do Equipamento

Qtd.

Dermotoscópio

1

Característica Física

2.600,00

2.600,00

Especificação

TIPO

Aumento 10X, iluminação led
Especificação Técnica

05-Nome do Equipamento

Qtd.

Foco Refletor Ambulatorial

2

Característica Física

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

350,00

700,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

Especificação

ILUMINAÇÃO

HALOGÊNIO

HASTE

FLEXÍVEL
Especificação Técnica

06-Nome do Equipamento

Qtd.

Mesa de Escritório

2

Característica Física

300,00

600,00

Especificação

BASE

AÇO / FERRO PINTADO

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

MATERIAL DE CONFECÇÃO

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

DIVISÕES

DE 01 A 02 GAVETAS
Especificação Técnica

07-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Bomba de Vácuo até 2HP/CV

1

Característica Física

1.400,00

Valor total
(R$)
1.400,00

Especificação

POTÊNCIA/ VÁCUO

0,5 HP/ 400 mmHg
Especificação Técnica

08- Nome do Equipamento

Qtd.

Cadeira

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

80,00

320,00

4

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO / FERRO PINTADO

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

BRAÇOS

NÃO POSSUI

REGULAGEM DE ALTURA

NÃO POSSUI

ASSENTO/ ENCOSTO

POLIPROPILENO
Especificação Técnica

09-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Ultrassom Odontológico

2

Característica Física

2.500,00

Valor total
(R$)
5.000,00

Especificação
Jato de bicarbonato integrado,
caneta/transdutor do ultra-som
autoclavável
Especificação Técnica

10-Ambiente: Sala de Curativos
Nome do Equipamento

Qtd.

Amário Vitrine

1

Característica Física

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

800,00

800,00

Especificação

NÚMERO DE PORTAS

02 PORTAS

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO / FERRO PINTADO

LATERAIS DE VIDRO

POSSUI
Especificação Técnica

11-Nome do Equipamento

Qtd.

Foco Refletor Ambulatorial

1

Característica Física

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

700,00

700,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

280,00

280,00

Especificação

ILUMINAÇÃO

LED

HASTE

FLEXÍVEL
Especificação Técnica

12-Nome do Equipamento
Mesa de Mayo
Característica Física

Qtd.
1
Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO / FERRO PINTADO
Especificação Técnica

13- Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Seladora

2

Característica Física

1.500,00

Valor total
(R$)
3.000,00

Especificação
Tipo/aplicação: manual – pedal/grau
cirúrgico

Tipo
Especificação Técnica
14-Ambiente: Sala para Material de Limpeza
Nome do Equipamento

Qtd.

Balde/ Lixeira

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

110,00

220,00

2

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

CAPACIDADE

MÍNIMO DE 10 LITROS

TAMPA

POSSUI
Especificação Técnica

15- Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Mocho

3

Característica Física

550,00

Valor total
(R$)
1.650,00

Especificação
Material de confecção aço carbono,
encosto, regulagem de altura a gás

TIPO
Especificação Técnica

16-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis
Característica Física

1

Valor total
(R$)

18.000,00 18.000,00

Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR)

NÃO POSSUI
Especificação Técnica

Equipamento vertical para a guarda científica de VACINAS E ASSEMELHADOS. Capacidade para armazenamento
mínimo de 340 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Com no mínimo
cinco prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Sistema de refrigeração livre de CFC. Porta de acesso vertical de vidro
anti-embaçante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de
comando e controle em LCD, frontal superior, com comando eletrônico digital microprocessado, faixa de trabalho
entre 2 graus Celsius a 8 graus Celsius no mínimo, temperatura controlada automaticamente a 4 graus Celsius.
Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro
de falta de energia. Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo
com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 24 horas com baterias
recarregáveis. Tensão de acordo com a entidade solicitante.
17-Ambiente: Sala de Coleta de Material
Nome do Equipamento

Qtd.

Mesa para Computador

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

500,00

500,00

1

Característica Física

Especificação

BASE

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

MATERIAL DE CONFECÇÃO

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

DIVISÕES

DE 03 A 04 GAVETAS

SUPORTE PARA CPU

POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

POSSUI
Especificação Técnica

18-Nome do Equipamento
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis

Valor unitário
(R$)

Qtd.
1

Valor total
(R$)

18.000,00 18.000,00

Característica Física

Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR)

NÃO POSSUI
Especificação Técnica

Equipamento vertical para a guarda científica de VACINAS E ASSEMELHADOS. Capacidade para armazenamento
mínimo de 340 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Com no mínimo
cinco prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Sistema de refrigeração livre de CFC. Porta de acesso vertical de vidro
anti-embaçante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de
comando e controle em LCD, frontal superior, com comando eletrônico digital microprocessado, faixa de trabalho
entre 2 graus Celsius a 8 graus Celsius no mínimo, temperatura controlada automaticamente a 4 graus Celsius.
Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro
de falta de energia. Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo
com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 24 horas com baterias
recarregáveis. Tensão de acordo com a entidade solicitante.
19-Ambiente: Sala de Observação
Nome do Equipamento

Qtd.

Estetoscópio Infantil

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

90,00

90,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

700,00

1.400,00

1

Característica Física

Especificação

AUSCULTADOR

AÇO INOXIDÁVEL

TIPO

DUPLO
Especificação Técnica

20-Nome do Equipamento

Qtd.

Cilindro de Gases Medicinais

2

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO

CAPACIDADE

MÍNIMO DE 03 LITROS

SUPORTE COM RODÍZIOS

NÃO POSSUI

ACESSÓRIO(S)

VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO
Especificação Técnica

21-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Fotopolimerizador de Resinas

2

Característica Física

850,00

Valor total
(R$)
1.700,00

Especificação

TIPO

Led, sem fio sem radiômetro
Especificação Técnica

22- Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Balde a Pedal

2

Característica Física

Valor total
(R$)

120,00

240,00

Especificação
Material de confecção/capacidade
polipropileno/de 30L até 49L

Especificação Técnica
23-Nome do Equipamento

Qtd.

Mesa para Computador

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

500,00

500,00

1

Característica Física

Especificação

BASE

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

MATERIAL DE CONFECÇÃO

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

DIVISÕES

DE 03 A 04 GAVETAS

SUPORTE PARA CPU

POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

POSSUI
Especificação Técnica

24-Nome do Equipamento

Qtd.

Valor unitário

Valor total

(R$)
Balde/ Lixeira

1

Característica Física

(R$)

110,00

110,00

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

CAPACIDADE

MÍNIMO DE 10 LITROS

TAMPA

POSSUI
Especificação Técnica

25-Nome do Equipamento

Qtd.

Ventilador de Teto

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

195,00

195,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

110,00

110,00

1

Característica Física

Especificação

COMPOSIÇÃO

04 OU MAIS PÁS
Especificação Técnica

26-Ambiente: Administração
Nome do Equipamento

Qtd.

Balde/ Lixeira

1

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

CAPACIDADE

MÍNIMO DE 10 LITROS

TAMPA

POSSUI
Especificação Técnica

27- Nome do Equipamento

Qtd.

Mesa para Computador

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

500,00

500,00

1

Característica Física

Especificação

BASE

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

MATERIAL DE CONFECÇÃO

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

DIVISÕES

DE 03 A 04 GAVETAS

SUPORTE PARA CPU

POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

POSSUI
Especificação Técnica

28-Nome do Equipamento

Qtd.

Ventilador de Teto

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

195,00

195,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

350,00

700,00

1

Característica Física

Especificação

COMPOSIÇÃO

04 OU MAIS PÁS
Especificação Técnica

29-Ambiente: Sala de Espera e Recepção
Nome do Equipamento

Qtd.

Leitor de Código de Barras

2

Característica Física

Especificação

TIPO

MANUAL

FEIXE DE LUZ

BIDIRECIONAL

FONTE DE LUZ

LASER 650 nm

VELOCIDADE DE LEITURA

100 P/S

INTERFACE

USB

GARANTIA

MÍNIMA DE 12 MESES
Especificação Técnica

TIPO = MANUAL FEIXE DE LUZ = BIDIRECIONAL FONTE DE LUZ = LASER 650m VELOCIDADE DE LEITURA = 100 P/S
INTERFACE = USB GARANTIA = MÍNIMA DE 12 MESES
30-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)

2

Característica Física

3.800,00

Valor total
(R$)
7.600,00

Especificação
Câmara de esterilização aço inoxidável,
modo de
operação/capacidade/acessórios
digial/até 25 litros/não possui

Tipo

Especificação Técnica

31-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

CPAP

1

Característica Física

5.000,00

Valor total
(R$)
5.000,00

Especificação
Autocpap, rise time, umidificador
permanente, compensação, máscara
nasal, máscara fácil(não possui)

Tipo
Especificação Técnica

32-Nome do Equipamento

Qtd.

Balde/ Lixeira

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

110,00

220,00

2

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

CAPACIDADE

MÍNIMO DE 10 LITROS

TAMPA

POSSUI
Especificação Técnica

33-Nome do Equipamento

Qtd.

Ventilador de Teto

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

195,00

390,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

2

Característica Física

Especificação

COMPOSIÇÃO

04 OU MAIS PÁS
Especificação Técnica

34-Nome do Equipamento

Qtd.

BIPAP

1

Característica Física

5.500,00

5.500,00

Especificação
Alarmes, rise time, ventilação de
backup, umidificador permanente,
pressão máxima mínimo de 20 cmH20,
mascara nasal, mascara facial(não
possui)

TIPO

Especificação Técnica

35-Nome do Equipamento

Qtd.

No Break (Para Computador)

2

Característica Física

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

700,00

1.400,00

Especificação

POTÊNCIA

1 KVA

TENSÃO

ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT

ALARMES

AUDIOVISUAL

BATERIA INTERNA

01 SELADA

GARANTIA

MÍNIMA DE 12 MESES
Especificação Técnica

POTÊNCIA: 1 KVA; TENSÃO: ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 01 SELADA;
GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.

36-Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)
Nome do Equipamento

Qtd.

Mesa de Escritório

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

300,00

300,00

1

Característica Física

Especificação

BASE

AÇO / FERRO PINTADO

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

MATERIAL DE CONFECÇÃO

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

DIVISÕES

DE 01 A 02 GAVETAS
Especificação Técnica

37-Nome do Equipamento

Qtd.

Armário

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

530,00

530,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

1

Característica Física

Especificação

DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO

1,80 X 0,75 M/ AÇO
Especificação Técnica

38-Nome do Equipamento

Qtd.

Seladora

1

Característica Física

1.500,00

1.500,00

Especificação
Tipo/aplicação manual-pedal/grau
cirúrgico

Tipo
Especificação Técnica
39-Ambiente: Sala de Procedimentos
Nome do Equipamento

Qtd.

Aquecedor Portátil de Ambiente

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

150,00

150,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

1.200,00

1.200,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

750,00

750,00

1

Característica Física

Especificação

TIPO

ELÉTRICO
Especificação Técnica

40-Nome do Equipamento

Qtd.

Balança Antropométrica Adulto

1

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

DIGITAL
Especificação Técnica

41-Nome do Equipamento

Qtd.

Oftalmoscópio

1

Característica Física

Especificação

BATERIA

CONVENCIONAL

COMPOSIÇÃO

MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES
Especificação Técnica

42-Nome do Equipamento

Qtd.

Otoscópio

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

380,00

380,00

1

Característica Física

Especificação

COMPOSIÇÃO

MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS

BATERIA

CONVENCIONAL
Especificação Técnica

43-Nome do Equipamento

Qtd.

Estetoscópio Adulto

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

100,00

200,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

800,00

800,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

2

Característica Física

Especificação

TIPO

DUPLO

AUSCULTADOR

AÇO INOXIDÁVEL
Especificação Técnica

44-Nome do Equipamento

Qtd.

Balança Antropométrica Infantil

1

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

DIGITAL
Especificação Técnica

45-Nome do Equipamento

Qtd.

Forno de Microondas

1

Característica Física

480,00

480,00

Especificação

Tipo

Capacidade de 26L a 30L
Especificação Técnica

46-Nome do Equipamento

Qtd.

Estadiômetro Portátil

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

300,00

600,00

2

Característica Física

Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER)

NÃO POSSUI
Especificação Técnica

Equipamento tipo trena, portátil, compacto e com mola retrátil, para medição de estatura de indivíduos em posição
ereta e vertical, com lança de medição; Confecção em lâmina de aço inox AISI-304 que possibilite a higienização sem
deteriorização da escala de medição gravada; Visor frontal com divisão de 1mm, com faixa de indicação mínima de 0
a 210 cm e com escala numerada a cada centímetro; Peso máximo aproximado de 300g.
47-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA)

1

Característica Física

4.500,00

Valor total
(R$)
4.500,00

Especificação
Potencia/tipo de combustível de 4,1 a 7
KVA/diesel

Tipo
Especificação Técnica

48-Nome do Equipamento

Qtd.

Estetoscópio Adulto

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

100,00

400,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

4

Característica Física

Especificação

TIPO

DUPLO

AUSCULTADOR

AÇO INOXIDÁVEL
Especificação Técnica

49-Nome do Equipamento

Qtd.

Armário

1

Característica Física

700,00

700,00

Especificação
Dimensões/prateleiras altura de 180 a
210 cm x largura de 70 a 110 cm/4,
material confecção aço, capacidade
mínima da prateleira 40 kg

Tipo

Especificação Técnica
50-Nome do Equipamento

Qtd.

Valor unitário

Valor total

(R$)
Armário

2

Característica Física

700,00

(R$)
1.400,00

Especificação
Dimensões/prateleiras altura de 180 a
210 cm x largura de 70 a 110 cm/4,
material confecção aço, capacidade
mínima da prateleira 40 kg

Tipo

Especificação Técnica

51-Nome do Equipamento

Qtd.

Mesa de Exames

1

Característica Física

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

535,00

535,00

Especificação

POSIÇÃO DO LEITO

MÓVEL

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO / FERRO PINTADO

GABINETE COM PORTAS E GAVETAS

NÃO POSSUI

ACESSÓRIO(S)

SUPORTE PARA PAPEL
Especificação Técnica

52-Nome do Equipamento

Qtd.

Balança Antropométrica para Obesos

2

Característica Física

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

1.800,00

3.600,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

DIGITAL
Especificação Técnica

53-Nome do Equipamento

Qtd.

Estante

3

Característica Física

370,00

1.110,00

Especificação
Material de confecção/capacidade aço
ou ferro pintado/de 101 a 200 kg
reforço

Tipo
Especificação Técnica

54-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Mesa de Escritório

1

Característica Física

360,00

Valor total
(R$)
360,00

Especificação
Composição simples,gavestas duas,
material de confecção
madeira/mdp/similar

Tipo
Especificação Técnica

55-Nome do Equipamento

Qtd.

Aquecedor Portátil de Ambiente

1

Característica Física

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

150,00

150,00

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

150,00

150,00

Especificação

TIPO

ELÉTRICO
Especificação Técnica

56-Nome do Equipamento

Qtd.

Mesa para impressora

1

Característica Física

Especificação
Estrutura aço/ferro pintado, tampo
madeira/mdf/similar, dimensões
mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm

TIPO
Especificação Técnica

57-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Armário

2

Característica Física

700,00

Valor total
(R$)
1.400,00

Especificação
Dimensões/prateleiras altura de 180 a
210 cm x largura de 70 a 110 cm/4,
matéria confecção aço, capacidade
mínima da prateleira 40 kg

TIPO

Especificação Técnica

58-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Mesa de Exames

1

Característica Física

1.350,00

Valor total
(R$)
1.350,00

Especificação
Material de confecção aço inoxidável,
posição do leito móvel, acessórios
suporte para papel

TIPO
Especificação Técnica

59-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Impressora Laser (comum)

1

Característica Física

2.000,00

Valor total
(R$)
2.000,00

Especificação
Que esteja em linha de produção pelo
frabricante; 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 paginas; ciclo mensal de 50.000a
paginas; 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.

TIPO

Especificação Técnica

60-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax)
Característica Física

1

3.300,00

Valor total
(R$)
3.300,00

Especificação
Que esteja em linha de produção pelo
fabricante; impressora com tecnologia
laser ou led; padrão de cor
monocromático; tipo multifuncional
(imprime, copia, digitaliza, fax);
memória 128 MB; resolução de
impressão 600 x 600 DPI; resolução de
digitalização 1200 x 1200 DPI;
resolução de cópia 600 x 600;
velocidade de impressão 30 PPM preto
e branco; capacidade da bandeja 150
páginas; ciclo mensal 30.000 páginas;
fax 33.6kbps opcional; interfaces USB,
rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11
b/g/n; frente e verso automático; o
produto deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento;
garantia mínima de 12 meses.

TIPO

Especificação Técnica

61-Nome do Equipamento

Qtd.

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

Computador Portátil (Notebook)

1

Característica Física

3.600,00

3.600,00

Especificação
Que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador portátil
(notebook) com processador no mínimo
Intel core i5 ou AMD a 10 ou similar;
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 gigabytes, em dois módulos
idênticos de 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 dois botões integrados; mouse
óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede
10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e
WIFI padrão IEEE 802.11ª/b/g/n;
sistema operacional Windows 10 pro
(64 bits); bateria recarregável do tipo
íon de lition com no mínimo 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.

TIPO

Especificação Técnica
62-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Negatoscópio

1

Característica Física

300,00

Valor total
(R$)
300,00

Especificação

Material de Confecção
Tipo

Aço/ferro pintado
Parede/ 1 corpo
Especificação Técnica

63-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Colposcópio

1

Característica Física

Valor total
(R$)

16.000,00 16.000,00

Especificação

Braços
Câmara
Monitor
Aumento

Possui
Possui
Possui
Fixo
Especificação Técnica

64-Nome do Equipamento

Valor unitário
(R$)

Qtd.

Criocautério

1

Característica Física

Especificação

Tipo de Gás
Suporte com rodízios
Quantidade de ponteiras

Nitrogênio
Possui
Mínimo de 05
Especificação Técnica

2.500,00

Valor total
(R$)
2.500,00

Objeto: Aquisição de Equipamento/material permanente.
VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA 15 (quinze) dias da data da assinatura do contrato. GARANTIA: mínimo de
12 (doze) meses.
Nova Guataporanga-SP,

de 2018.

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante legal ou do Procurador)

(Anexo IV)
DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS PRODUTOS

Declaro para os devidos fins, que os equipamentos à serem fornecidos,
apresentado por esta empresa no Pregão Presencial nº 10/2018, são de primeira qualidade.

Nova Guataporanga-SP,

de 2018.

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante legal ou do Procurador)

(Anexo V)
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

N O M E C O M P LE T O , p o r t a d o r d o R G n º . . . . . . . . . . , r e p r e s e n t a n t e l
egal
da
empres a.. .............. .... ...........,
est abel ecida
aR
ua........................, nº.................., Bairro..............., na cidade de.
................................., Telefone............ .............., inscrita no CNPJ nº ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i n t e r e s s a d a e m p a r t i c i p a r n o P r e g ã o P r e s e n c i a l n º 10 /18 ,
d o M u n i c í p i o d e Nova Guataporanga-SP , d e c l a r o s o b a s p e n a s d a l e i , q u e , e
n con tra-s e em situação regul ar p erant e o Ministério d o T rabalho , no q ue
se refere à observân ci a do di sposto no inciso X XX III, do arti go 7º da C o
nst itui ção Fed er al .

Nova Guataporanga-SP,

de 2018.

_____________________

_________________________
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante legal ou do Procurador)

(Anexo VI)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

N O M E C O M P LE T O , p o r t a d o r d o R G n º . . . . . . . . . . , r e p r e s e n t a n t e l
egal
da
empres a.. .............. .... ...........,
est abel ecida
aR
ua..................... ..., nº.................., Bairro..............., na cidade de.
................................., Telefone............ .............., inscrita no CNPJ nº ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i n t e r e s s a d a e m p a r t i c i p a r n o P r e g ã o P r e s e n c i a l n º 10/18,
d o M u n i c í p i o d e Nova Guataporanga-SP , D e c l a r a m o s c o n h e c e r e a c e i t a r a s c o
n d i ç õ e s c o n s t a n t e s d o E d i t a l d o P r e g ã o P r e s e n c i a l n º 10/ 2 0 18 e s e u s a n e x o s
, bem como declaramos que não houv e a ocorrênci a d e fato impediti
v o p ara li cit ar ou con t r ata r co m a Admi nist ra ç ão .

Sem m ais p ar a o m o ment o, subs cr ev emo - nos.

Nova Guataporanga-SP,

de 2018.

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante legal ou do Procurador)

Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga
Paço Municipal “ Prefeito João Rosa”
CNPJ: 44.882.223/0001-03
- Fone (18) 3856.1222 – Fax (18) 3856.1229
Rua Pedro Zanetti, 50
CEP 17950-000
–NOVA GUATAPORANGA – SP.
E-mail:secretaria@pmnguata.com.br
Site: www.novaguataporanga.sp.gov.br

(Anexo VII)
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
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
nº.
é MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº.123, de 14 de
dezembro de 2006, alteradas pela Lei Complementar n.º 147/2014, 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 10/2018, realizado pela Prefeitura
Municipal de Nova Guataporanga, Estado de São Paulo.

Nova Guataporanga-SP,

de 2018.

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante legal ou do Procurador)

