PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, nº 18
CEP: 17410-000 – Fone: (14) 3484-1119
CNPJ: 44.518.488/0001-19
Edital de Pregão Presencial
(Exclusivo para ME/ EPP/ MEI)
PROCESSO Nº
PREGÃO PRESENCIAL Nº
DATA DA REALIZAÇÃO
HORÁRIO

33/2017
07/2017
14/12/2017
14h 00m
SALA DO GABINETE
LOCAL Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, 18 Centro – Álvaro de Carvalho/SP

Cícero Martins dos Santos, Prefeito Municipal de Álvaro de Carvalho, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que se acha aberta, nesta
unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2017, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, Processo nº 33/2017, objetivando a aquisição de
equipamentos, que será regida pela Lei Federal nº 10520/2002 (Institui o pregão
para União) e Lei Municipal nº 493/2010, (Institui o pregão no município),
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8666, de 21 de junho de 1993 (Regulamenta as licitações e contratos), Decreto
Federal nº 8538, de 06 de outubro de 2015 (Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratações públicas de bens, serviços e obras),com alterações posteriores, 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 acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão
Presencial, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Sala do
Gabinete, situada à Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, 18 - Centro, neste
município, iniciando-se no dia 14/12/2017, às 14:00m e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em
epígrafe.
I - DO OBJETO
1 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Secretaria
Municipal de Saúde (Proposta 12077.518000/1160-01), conforme Anexo I.
II - DA PARTICIPAÇÃO
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1 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), legalmente autorizados
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada no
local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital.
1.1 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) aptos à participação no presente certame,
aqueles que preenchem os requisitos do Decreto Federal nº 8538/2015, Art. 3º, da
Lei Complementar nº 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014.
2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.1 - Que tenham sido declaradas suspensas de participarem em licitação e
impedidas de contratar com a Administração ou inidôneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública.
2.2 – Que tenham em seu quadro societário ou laboral servidores desta Prefeitura,
outros agentes vinculados ao Poder Executivo ou Legislativo deste Município,
inclusive da Administração indireta, bem como quaisquer pessoas que mantenham
vínculos na forma do Art. 9º da Lei Federal nº 8666/93, do Art. 89, da Lei Orgânica
do Município de Álvaro de Carvalho.
III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro
ato constitutivo de empresa registrado no órgão competente, 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 com
firma reconhecida, emitido pelo representante da empresa, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado
do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os
poderes do mandante para a outorga.
2 - O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4 - Serão aceitos os envelopes recebidos por correio ou protocolizados
antecipadamente junto ao Setor de Licitações, desde que isso ocorra antes do
horário previsto para a realização da sessão pública, não havendo necessidade de
representante credenciado, no entanto, a empresa estará automaticamente
renunciando aos direitos consagrados àquelas empresas que estarão credenciadas.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO, DAS DECLARAÇÕES DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação de acordo
com modelo estabelecido no Anexo II e a Declaração de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte nos moldes do Anexo V deste Edital (acompanhada de
documento emitido pela Junta Comercial do qual conste o respectivo
enquadramento) deverão ser apresentadas fora dos Envelopes nº 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Álvaro de
Carvalho
Envelope nº 01 – Proposta
Processo nº 33/2017
Pregão Presencial nº 07/2017
(nome do proponente)

Prefeitura Municipal de Álvaro de
Carvalho
Envelope nº 02 – Habilitação
Processo nº 33/2017
Pregão Presencial nº 07/2017
(nome do proponente)

3 - Quando remetidos pelos Correios, os dois envelopes do exigidos no subitem
anterior devidamente identificados deverão estar acondicionados em um terceiro
envelope, juntamente com os documentos de credenciamento exigidos pelo item III –
Do Credenciamento, devidamente endereçado na forma abaixo e entregues até a
hora limite, determinada no preâmbulo deste edital, com os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE
CARVALHO
Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, 18 Centro
CEP 17.410-000 – Álvaro de Carvalho/SP
Setor de Licitações
Processo nº 33/2017
Pregão Presencial nº 07/2017
(nome do proponente).
4 - A Administração não se responsabilizará pelo eventual atraso na entrega dos
envelopes. Ocorrendo essa situação e não sendo protocolados os envelopes até o
horário determinado, a empresa será desclassificada.
5 - 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, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante
legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação por servidor público. (Art. 32, Lei Federal
nº 8666/93)
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V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a marca; (será exigida no
momento da entrega)
d) preços unitário e total, em moeda corrente nacional, 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) condições de pagamento (em conformidade com o presente edital);
f) número da agência bancária e da conta corrente da empresa;
g) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta dias.
h) serão desclassificadas propostas com valor superior ao valor estimado pela
administração municipal, com base no Inciso X, do Art. 40, da Lei Federal nº
8666/93 e alterações posteriores;
i) e-mail institucional e e-mail do responsável pela assinatura do contrato, bem
como os dados do responsável para preenchimento do contrato.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
1 - O Envelope nº 02 - Habilitação deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28, Lei Federal nº 8666/93)
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, ou outro ato
constitutivo de empresa registrado em órgão competente;
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.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29, Lei Federal nº 8666/93)
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
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b)
c)
d)
e)

f)

g)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
Certidão de regularidade de Tributos Municipais, expedida no local do domicilio ou
sede da licitante, ou ainda obtidas via internet, quando disponível;
Prova de Regularidade junto à Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal ou Certidão Conjunta RFB/ PGFN;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do
FGTS;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT.
g.1 Serão aceitas certidões positivas, desde que cumpridas as exigências do § 2º,
do Art. 642-A, do Decreto-Lei nº 5452/1943.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31, Lei Federal nº
8666/93)
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física.
a.1 Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação
Judicial, deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de
resolução judicial do processo, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data
prevista para entrega da proposta, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou
no próprio documento.
1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30, Lei Federal nº 8666/93)
a) No mínimo um atestado de desempenho, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove o fornecimento de produtos iguais ou similares
aos constantes no edital.
1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme Anexo III.
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, conforme Anexo IV.
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2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá
esta validade de sessenta dias a contar de sua emissão.
2.2 – A licitante responderá pela veracidade de todas as informações que prestar,
sob pena de crime de falsidade material (Art. 297 e 298 do Código Penal) ou
ideológica (Art. 299 do Código Penal), ou ainda, de ser desclassificada, ou ver
anulada a adjudicação, ou rescindido o seu Contrato.
2.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
2.4 – Os documentos deverão ser entregues e apresentados, preferencialmente, na
ordem exigida no edital.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, com duração mínima de dez minutos.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo II) e
declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno (Anexo
V) deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços (Envelope nº 01)
e os documentos de habilitação (Envelope nº 02).
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste
Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das 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.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado do item.

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, nº 18
CEP: 17410-000 – Fone: (14) 3484-1119
CNPJ: 44.518.488/0001-19
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um
por cento), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de
redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço do item.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à
redução do preço.
9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
9.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
11 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
11.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos
do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.2 - 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.
11.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação
dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “g” do item VI deste Edital,
ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
11.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do
subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
11.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 11.3.1 deste item VII deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de cinco dias úteis, contado a partir
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do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por
igual período, a critério da Administração.
12 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
13 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: 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.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação e a homologação ficará condicionado à prévia constatação de que
o objeto da licitação a ser fornecido pelo vencedor do certame atende as exigências
da administração, facultando a administração realizar tal constatação em empresas
do ramo ou por uma equipe de apoio especialmente designada para proceder esta
constatação e, para tanto, solicitará ao vencedor que apresente o objeto no local a
ser indicado, devendo assim proceder num prazo de vinte e quatro horas.
7 – Caso o objeto não esteja em perfeitas condições de uso e conservação na forma
descrita no item acima, a administração reserva o direito de não adjudicar o objeto,
sendo considerado desclassificado o vencedor do certame, caso em que, a proposta
vencedora será aquela classificada em segundo lugar, devendo o objeto ser
submetido ao mesmo procedimento.
8 – O laudo a ser apresentado pela equipe de apoio ou empresas do ramo na forma
descrita no item “6” acima, que considerar o objeto inadequado, poderá ser
contestado no prazo de cinco dias após ciente o vencedor deste laudo, contudo, o
recorrente deverá apresentar contra laudo atestando as boas condições do objeto.
9 – Apresentado o recurso o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da licitação julgará o
mesmo definitivamente.
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IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
DA LICITAÇÃO
1 - O objeto deste contrato deverá ser entregue no prazo de trinta dias, contados da
data da assinatura do contrato.
2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita pelo Contratado, no local
determinado pela Contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, funcionários, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento.
3 – Caso seja entregue algum produto danificado deverá a Contratada substituir no
mesmo prazo relacionado no item 1, correndo por sua responsabilidade todas as
despesas.
4 - O Contrato terá vigência de até 12 meses, contado a partir da data da sua
assinatura, prorrogável pelo mesmo período.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em conformidade com a proposta
apresentada e obedecendo aos termos deste edital;
2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados na Tesouraria desta
Prefeitura, no prazo de até trinta dias de vencimento de cada pedido, mediante
apresentação de notas fiscais/faturas devidamente empenhadas.
2 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em igual período acima.
3 - O pagamento será feito mediante crédito em conta da empresa vencedora.
3.1 – O pagamento ficará condicionado a liberação dos recursos pelo Ministério da
Saúde.
4 - À Contratada fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura
emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente,
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para Contratante.
XII - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, nº 18
CEP: 17410-000 – Fone: (14) 3484-1119
CNPJ: 44.518.488/0001-19
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de vinte e quatro horas, comprovar a
situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob
pena de a contratação não se realizar.
2 - A adjudicatária deverá no prazo de vinte e quatro horas contados da data da
homologação, comparecer no Paço Municipal, na secretaria, para assinar o termo de
contrato.
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se
recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas,
para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da
contratação.
3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a três dias úteis,
contados da divulgação do aviso.
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de
São Paulo - DOE e veiculação na imprensa local.
3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições
dos subitens 9 a 14, do item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório.
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Estado de São Paulo pelo prazo de até cinco anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
2 - A sanção de que trata o subitem anterior não poderá ser aplicada desde que
garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta
licitação.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
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2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, observado o disposto na legislação vigente, a serem assinadas
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e
as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que
desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE e na imprensa local ou
regional.
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão
publicados no DOE.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes
ficarão à disposição para retirada na Sala de Reunião do Paço Municipal, situada à
Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, 18, após a celebração do contrato.
7 - Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo
de até um dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
7.3 – Os recursos deverão ser apresentados no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal no horário normal de expediente no prazo legal, sob pena de não serem
conhecidos.
7.4 – Os recursos deverão ser apresentados no original ou cópia autenticada, não
sendo conhecidos os que forem enviados via e-mail, correio, fax ou qualquer outro
meio que não apresentado na forma do item 7.3.
7.5 – Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhados da documentação pertinente.
7.6 – Os recursos devem ser assinados por representante legal da empresa, ou
procurador, acompanhados dos seguintes documentos:
7.6.1 - 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 exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura e;
7.6.2 - tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular
com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para interpor recursos
e desistir de sua interposição, acompanhado do correspondente documento, dentre
os indicados no subitem 7.6.1, que comprove os poderes do mandante para a
outorga.
7.7 - Uma vez procedido o julgamento e decorrido in albis o prazo recursal, ou tendo
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o
processo licitatório será encaminhado ao Prefeito Municipal para a competente
deliberação.
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7.8 - Homologado o resultado prolatado pela Comissão Permanente de Licitações, a
proponente vencedora será convidada, dentro do prazo do período de validade da
proposta, a comparecer em data, hora e local que forem indicados para assinatura
do termo de contrato.
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Integram o presente Edital:

Anexo I Descrição Objeto;
Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de
Anexo II
habilitação;
Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular
Anexo III perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações
estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;
Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou
Anexo IV
Contratar com a Administração;
Anexo V Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI Minuta do contrato;
Anexo VII Termo de Ciência e Notificação.
10 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação própria
vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber:
020501-10.301.0022.2034.0000-4.4.90.52.00
11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Garça/SP.
Álvaro de Carvalho/SP, 01 de Dezembro de 2017.

Cícero Martins dos Santos
Prefeito Municipal
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Processo nº
33/2017

Pregão Presencial nº
07/2017

ITEM

QTDE

UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

01

03

Unidades

02

01

Aparelho de raio X - Odontológico
Unidades Faixa de tensão (kvp) 01, instalação coluna
móvel, modo de operação digital.

03

01

Unidades

04

01

05

03

06

01

Armário Vitrine
Unidades Números de Portas 2 portas, Material de
confecção aço/ ferro pintado, laterais de vidro.

07

03

Autoclave horizontal de mesa (até 75
Unidades Litros)
Câmara de esterilização em aço inoxidável;
modelo de operação digital: capacidade até 25
lts

08

03

Unidades

Balança antrometrica adulto
Modo de operação digital;

09

03

Unidades

Balança antrometrica Infantil
Modo de operação digital;

10

05

11

01

12

02

13

01

14

01

15

02

Aparelho de DVD

Aquecedor portátil de ambiente
Potência de 1500 a 2000 Watts

Ar condicionado
Unidades Capacidade 9000 a 12000 BTU; tipo Split;
função quente e frio.
Armário
Unidades Dimensões min / Mate Confecção de 1800 X
700 mm até 2100 X 1100 mm Aço

Balde a Pedal
Unidades Material
de
confecção
Polipropileno,
capacidade de 30 L até 49 L
Balde Lixeira
Unidades Material de Confecção aço/ ferro pintado,
capacidade de 11L até 20L.
Unidades

Bebedouro/ Purificador Refrigerado
Tipo: pressão coluna simples

Biombo
Unidades Material de confecção de aço ferro pintado,
rodízios, tamanho triplo.
Bisturi Elétrico (até 165 W)
Unidades Função bipolar; microprocessador; alarme;
potência até 100w
Bomba de Vácuo até 2 HP/CV
Unidades Potência/ vácuo, 0,5 HP/ 450 mm hg
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16

02

17

08

18

01

19

02

20

01

21

01

22

01

23

01

24

03

25

01

26

01
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Braçadeira para injeção
Unidades Material de confecção e apoio do braço em
aço inoxidável; tipo pedestal altura regulável
Cadeira
Unidades Material de confecção aço / ferro pintado,
assento encosto polipropileno.
Cadeira de Rodas para Obeso
Unidades Material de confecção aço/ferro pintado,
braços e pés fixos, elevação de pernas e
suporte de soro.
Cadeira de rodas Adulto
Unidades Material de confecção aço/ ferro pintado,
Braços fixos e pés removíveis, possui
elevação de pernas e suporte de soro
Cadeira de rodas pediátrica
Unidades Material de confecção aço/ ferro pintado,
Braços fixos e pés removíveis, possui
elevação de pernas e suporte de soro
Cadeira Odontológica Completa (equipo/
sugador/ refletor)
Comando pedal, cuba de porcelana/cerâmica,
Unidades unidade auxiliar com uma ponta, seringa
tríplice, equipo acoplado pneumático, refletor
multifocal (mais de uma intensidade), terminais
até 3 e cabeceira biarticulada.
Câmara
de
Conservação
de
Imunobiológicos
Sistema de Emergência (bateria / no break)
Unidades mínimo de 24 horas, material de confecção
(gabinete externo) aço / ferro pintado, material
de Confecção (gabinete interno) polipropileno,
temperatura entre + 2º C E + 8º C, porta Vidro
duplo, capacidade mínimo de 120 litros
(vertical), circulação de ar forçado, contra
porta.
Carro de Curativo
Unidades Material de confecção aço inoxidável,
acessórios balde e bacia.
Carro Maca Simples
Unidades Material de Confecção aço inoxidável, suporte
de soro, grades laterais, acessório colchonete.
Carro para transporte de Materiais
Unidades (diversos)
Tipo cuba/ min 200L / Polipropileno
Centra de Nebulização
Unidades Tipo/ número de saídas: compressor / 4
saídas; potencia: mínimo de ¼ de HP
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01

28

05

29

01

30

02

31
02

32

33

01

34

01

35

01

36

01
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Centrifuga Laboratorial
Unidades Para tubos de Mínimo 4 amostras, tecnologia
digital.
Cilindro de Gases Medicinais
Unidades Material de confecção alumínio, capacidade
mínimo de 03 litros até 10 litros, suporte,
acessórios válvula, manômetro e fluxômetro.
Colposcópio
Unidades Aumento variável; com braços; câmera;
monitor;
Comadre
Unidades Material de confecção aço inoxidável,
capacidade de 2,1 litros até 3,5 Litros
Computador (desktop – base)
Mouse USB, 800 dpi, 2 botoes, scrool (com
fio); fonte compatível com o Item; sistema
operacional Windows 7 Pro (64 bits); garantia
de mínima de 12 meses; teclado USB, Abnt2
Unidades 107 teclas (com Fio); interfaces de rede 10/
100/1000 e wifi; interfaces de vídeo
integradas, processador no mínimo INTEL I3
ou AMB A10; memoria RAM 4 GB, DDR 3,
1600 MHZ; disco rígido min de 5000Gb; tipo
de monitor 18,5” (1366 x 768); Unidade de
Disco Otico CD/DVD/Rom
Computador Portatil (notebook)
Processador no mínimo intel core 13, Memória
RAM 4GB/ DDR3/ 1600 MHZ, Disco rígido
mínimo de 500 GB, unidade de disco ótico CD/
Unidades DVD ROM, teclado ABNT 2, Mouse Touchpad,
Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, bateria 6
células, Tamanho da tela LCD de 14” ou 15”,
Interface USB, HDMI, DISPLAY PORT ou
VGA e leitor de Cartão, Sistema operacional
Windows 8 Pro (64 bits).
Criocautério
Unidades Tipo de gas nitrogênio; suporte com rodizio,
quantidade de ponteiras: até 5 ponteiras
DEA- Desfibrilador externo automático
Unidades Assessório 1 eletrodo; bateria mínimo de 200
choques; tela de ECG.
Eletrocardiógrafo
Unidades Número de canais 12; bateria interna;
memória; laudo interpretativo.
Equipo Cart. Odontológico
Unidades Caneta de rotação, contra ângulo, terminais
com mínimo 04, seringa tríplice, peça reta e
micro motor.
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UNID.

37

01

Unidades

38

02

39

01

40

01

41

02

42

04

43
44

02
01

DESCRIÇÃO

MARCA

Escada com 2 degraus
Material de confecção aço inoxidável

Esfigmomanometro Adulto
Unidades Material de confecção tecido em algodão;
braçadeira/fecho velcro.
Esfigmomanometro Infantil
Unidades Material de confecção tecido em algodão;
braçadeira/fecho velcro.
Esfigmomanometro Obeso
Unidades Material de confecção tecido em algodão;
braçadeira/fecho velcro.
Estadiometro
Unidades Material de confecção / escala mínima:
alumínio/ 0 a 210 cm.
Estante
Unidades Com reforço, capacidade/ prateleiras min.
100kg/ 06 prateleiras
Unidades Estetoscópio adulto
Tipo duplo: auscultador em aço inoxidável
Estetoscópio Infantil
Unidades Auscultador em aço inoxidável; tipo duplo

45

01

Foco Refletor Ambulatorial
Unidades Iluminação halogênio, haste flexível.

46

01

Geladeira / Refrigerador
Unidades Capacidade de 250 a 290 litros.

47

01

48

02

49

02

50

01

Unidades

51

08

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Impressora a lazer (comum)
Padrão de cor: Monocromático; memoria de 16
MB; resolução de 600 X600; velocidade 33
ppm; capacidade de 100 pgs; ciclo: 25000 pgs;
interface USB e rede; frente e verso
automático; garantia mínima de 12 meses
Laringoscópio Adulto
Composição 5 laminas aço inox
Laringoscópio Infantil
Composição 3 laminas aço inox
Leitor de Código de Barra
Tipo manual, feixe de luz bidirecianal, fonte de
luz laizer 650 nm, velocidade de leitura 100
p/s, interface usb, garanti mínima de 12
meses.
Longarina
Número de assentos 03 lugares, assento/
encosto Polipropileno
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52

01

53

01

54

01

55

01

56

01

57

01

58

01

59

01

60

02

61

02

62

01

63

01

64

01

65

02
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Mesa de Escritório.
Unidades Base de aço/ ferro pintado, composição
simples, material de confecção madeira/ MDF/
MDP/ Similar, divisões de 01 a 02 gavetas
Mesa de Exames
Unidades Posição do leito fixo; material de confecção:
aço/ ferro pintado; acessórios; suporte para
papel
Mesa de Mayo
Unidades Material de Confecção de aço inoxidável
Mesa Ginecológica
Unidades Material de Confecção aço/ ferro pintado;
posição do leito: móvel
Mesa para computador
Base Madeira / MDP/MDF/ Similar, material de
Unidades confecção Madeira / MDP/MDF/ Similar,
divisões de três a quatro gavetas, suporte para
CPU, Teclado e Impressora
Mesa para impressora
Estrutura aço/ ferro pintado, dimensões
Unidades mínimas de 80 x 60 x 70 cm, tampo madeira/
MFD/ Similar.
Mesa para reunião
Unidades Material de Confecção madeira / MDP/ MDF
/Similar, tipo redonda, tamanho 1,20 m X 1,20
m.
Microscópio Laboratorial Básico
Unidades Tipo binocular, ocular 10 X E 16 X, objetivas
05, condensador Koehler, iluminação de led.
Nebulizador portátil
Unidades Tipo ultrassónico;
número de siadas
simultâneas 01
No- Break (para computador)
Unidades Potencia 1 KVA; tensão entrada / saída: bivolt;
alarme audiovisual; bateria interna selada;
garantia mínima de 12 meses.
Oftalmoscópio
Unidades Bateria recarregável, composição mínimo de 3
aberturas e 19 lentes
Unidades Otoscópio
Composição mínimo de 05 espéculos
reusáveis; bateria convencional
Oximetro de pulso
Unidades Tipo portátil (de mão); curva plestimografica;
sensor de SPO 2
Papagaio
Unidades Material de confecção aço inoxidável
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02

67

01

68

02

69

02

70

01

71

05

72

01

73

02

74

01

75

01
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Unidades
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Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades
Unidades

DESCRIÇÃO

MARCA

Poltrona Hospitalar
Material de Confecção armação baixa aço
ferro pintado, assento, encosto estofado
courvin, descanso para os pés integrado,
capacidade
até
120
kg,
Reclinação
acionamento manual
Projetor Multimídia (Datashow)
Reanimador Pulmonar Manual adulto
(AMBU)
Com reservatório; material de confecção
silicone
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico
(AMBU)
Com reservatório; material de confecção
silicone; aplicação infantil
Seladora
Aplicação grau cirúrgico; tipo manual/ pedal
Suporte para soro
Tipo pedestal altura regulável, material de
confecção aço inoxidável.
Tela de projeção
Tipo: tripé area visual: min de 1,80 X 1,80 m,
tecido: Matte White (branco opaco) garantia:
min de 12 meses.
Televisor
Tipo LED; Tamanho da tela min de 42”; com
conversor digital; entrada HDMI; portas USB;
FULL HD
Ultrassom Odontológico
Jato de Bicarbonato integrado, modo de
operação, caneta / tradutor do ultrassom
autolavável.
Ventilador de teto
Composição três pás

TOTAL

18

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, nº 18
CEP: 17410-000 – Fone: (14) 3484-1119
CNPJ: 44.518.488/0001-19
ANEXO II
Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

DECLARAÇÃO
Processo nº. 33/2017

Pregão Presencial nº. 07/2017

(NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ n.º _________,
sediada (endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou
procurador) Sr. ___________________, CPF _______________________ Declara,
sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes
no edital referente ao Pregão Presencial
nº ....../2017.

Local e Data

(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
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A N E X O III
Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério
do Trabalho

Processo nº. 33/2017

Pregão Presencial nº. 07/2017

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador(a)
da Carteira de Identidade n........................ e do CPF n..............................DECLARA
para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da lei n. 8666/93, de 21 de junho de
1993, acrescido do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na
condição de aprendiz ( )

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura
Razão Social da empresa.

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, nº 18
CEP: 17410-000 – Fone: (14) 3484-1119
CNPJ: 44.518.488/0001-19
ANEXO IV
Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou
Contratar com a Administração

Processo nº. 33/2017

DECLARAÇÃO
Pregão Presencial nº. 07/2017

(NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ n.º _________,
sediada (endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou
procurador) Sr. ___________________, CPF _______________________ declara,
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Local e Data

(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
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ANEXO V
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Processo nº. 33/2017

Pregão Presencial nº. 07/2017

A empresa ________________________, CNPJ n.º __________________, declara
à Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho/SP, para fins de participação no Pregão
Presencial nº 021/2017, que enquadra-se como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a exercer o direito de preferência como critério de
desempate.
Local e Data

(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ............/...........
Processo nº. 33/2017

Pregão Presencial nº. 07/2017

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do Município de
Álvaro de Carvalho, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob
nº 44.518.488/0001-19, com sede à Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, 18 –
Centro, Álvaro de Carvalho/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Senhor Cícero Martins dos Santos, de ora em diante denominada CONTRATANTE,
e a Empresa ........................................., inscrita no CNPJ sob nº.................../................., com sede à ......................................................., na cidade de
....................................., neste ato representada pelo Sr. .........................................,
de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial nº
021/2017 e sua homologação e adjudicação, têm entre si como justos e acordados a
celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme Anexo I.
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos
os seus anexos, os seguintes documentos:
2.1.1 - Edital do Pregão Presencial nº. ...../2017;
2.1.2 - Proposta da Contratada.
2.1.3 – Ata de Julgamento
2.2 - Os documentos referidos em 2.1, são considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a
execução do objeto contratado.
3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - O Contrato terá vigência de até 12 meses, contado a partir da data da sua
assinatura, prorrogável pelo mesmo período.
4 – DO PREÇO
4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na
proposta da contratada, o qual totaliza o valor de R$:................ (........), conforme
Anexo I deste contrato.
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também
os lucros da contratada, conforme previsto no edital.
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4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação própria
vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber:
020501-10.301.0022.2034.0000-4.4.90.52.00
5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de trinta dias, contados
da data da assinatura do contrato.
5.2 - O Contrato terá vigência de até 12 meses, contado a partir da data da sua
assinatura, prorrogável pelo mesmo período.
5.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita pelo Contratado, no local
determinado pela Contratante.
6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1- Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados na Tesouraria desta
Prefeitura, no prazo de até trinta dias de vencimento de cada pedido, mediante
apresentação de notas fiscais/faturas devidamente empenhadas.
6.2 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em igual período acima.
6.3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária.
6.3.1 – O pagamento ficará condicionado a liberação dos recursos pelo Ministério da
Saúde.
6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para
CONTRATANTE.
7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo
ou em parte, sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob
pena de rescisão do ajuste.
8 - DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do
objeto deste contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por
todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a
provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
8.2 – A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos
fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros
quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos
padrões exigidos.
9 – DAS PENALIDADES
9.1 - O não fornecimento do objeto licitado nos prazos determinados pela
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem
de meio por cento sobre o valor do contrato.
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9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso
da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente,
não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, 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.
9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do
direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta,
conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como
a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos subitens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a
que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não sendo entregue no prazo
previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da
empresa classificada em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos
subitens acima.
10 – DA RESCISÃO
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação
das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde
que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78 da Lei Federal nº
8666/93 e suas alterações.
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no
Art. 79 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos
I a XI, do Art. 78 da Lei Federal nº 8666/3 e suas alterações, a CONTRATADA
sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do
contrato.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo.
11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da Lei Federal nº 8666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela
administração pública.
12 - DA TOLERÂNCIA
12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo
por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e
condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
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forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão
inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
13 – DO FORO
13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Garça/SP, dirimir todas
e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, 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 três vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Álvaro de Carvalho/SP, ..... de .... de 2017.
Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho
CONTRATANTE
Cícero Martins dos Santos
Prefeito Municipal
(empresa)
CONTRATADA
(nome)
Sócio/ Procurador

Testemunhas
Nome

Nome

RG

RG
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ANEXO VII
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Contratante Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho
Contratada
Contrato nº
Objeto

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I

Contratante
Contratada
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.
Álvaro de Carvalho/SP, 00 de ________ de 2017.
Contratante Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho
Nome e Cargo Cícero Martins dos Santos – Prefeito Municipal
e-mail
Institucional
e-mail Pessoal
Assinatura
Contratada
Nome e Cargo
e-mail
Institucional
e-mail Pessoal
Assinatura
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