
 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

EDITAL CONVOCATÓRIO 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que se 

acha aberto, junto ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade Pregão Presencial 

nº 20/2013 com o referido objeto: 

   

“Equipamentos e Mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, Convênio sob número 

001.0216.0008826/2012, junto a Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do Programa 

Qualis UBS, para o Município de Cesário Lange” 

  

Os interessados em participar, deverão retirar o edital nos horários 09:00 horas às 11:00 

horas e das 14:00 horas as 16:00 horas; 

A presente licitação é do tipo de menor preço global, e regida pela Lei Federal nº 8.666/93 

e suas atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Os envelopes deverão ser entregues até o dia  12 de agosto de 2013 até as 9:30 horas. 

 

Cesário Lange, 19  de julho  de 2013. 

 

 

 

 
MARIA ROZELI MENDES 

Departamento de Licitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

EDITAL DE PREGÃO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE BENS (ENTREGA 

IMEDIATA). 

EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) N° 20/2013 

MODALIDADE DE LICITAÇÀO: PREGÃO PRESENCIAL 

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Saúde 

OBJETO: “Equipamentos e Mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, Convênio 

sob número 001.0216.0008826/2012, junto a Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do 

Programa Qualis UBS, para o Município de Cesário Lange” 

TIPO DE LICITAÇÀO: Menor preço 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/08/2013   

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9:30HORAS  

LOCAL: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, Praça 

Padre Adolfo Testa, 651, Cesário Lange/SP. 

 

01-PREÂMBULO 

 Ramiro de Campos, Prefeito Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO (PRESENCIAL) do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de 

empresa especializada para fornecimento de Equipamentos e Mobiliários para as Unidades 

Básicas de Saúde, Convênio sob número 001.0216.0008826/2012, junto a Secretaria de 

Estado de Saúde, no âmbito do Programa Qualis UBS, para o Município de Cesário Lange, 

entrega imediata, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Municipal nº 1.841 de 16 de janeiro de 2013, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada 

pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, 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 acima mencionado, 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 Prefeitura Municipal de Cesário Lange, à Praça Padre Adolfo Testa, nº 651 - 

Centro, na cidade de Cesário Lange/SP, iniciando-se no dia 12/08/2013, às 9:30horas e 

será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

processo em epígrafe. 

 

02- DO OBJETO 

2.1- A presente licitação tem por objeto aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as 

Unidades Básicas de Saúde, Convênio sob número 001.0216.0008826/2012, junto a 

Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do Programa Qualis UBS, para o Município de 

Cesário Lange, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra este 

Edital como Anexo I.  

 

03- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Somente poderão participar deste certame, na qualidade de licitantes, empresas que 

não incorram nos impedimentos previstos no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93, que 

preencherem as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica 

e qualificação econômico-financeira e ainda que: 

a) Estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social atividade compatível 

com o objeto da presente licitação, bem como satisfaçam as exigências deste edital; 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da PREFEITURA, ou 

ainda seus cônjuges ou companheiros ou parentes até o 3º grau; 

c) Não possuam em seu quadro diretivo ou societário, membro que integre esses quadros 

em outras sociedades contratadas pela PREFEITURA, para prestação de serviços de 

gerenciamento e fiscalização de obras, ou outros cuja execução, concomitantemente com a 

do objeto deste Edital, possa acarretar ofensa aos princípios que regem os atos 

administrativos; 

d) Não estejam em processo de falência, concordata ou recuperação judicial; 

e) Cumpram as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários nos 

termos do art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo; 

f) Não estejam impedidas de participar de licitações processadas nos âmbitos federal, 

estadual ou municipal, e nem foram declaradas inidôneas para os fins do disposto na Lei 

Federal n°8.666/93 em seu artigo 87 e seus incisos; 

g) Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da 

Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

h) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

i) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98. 

3.2- Aquele que fizer declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para 

o presente certame ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal pelo prazo de 

até cinco anos, sem prejuízo da aplicação de multa no importe de 20% (vinte por cento) do 

valor de sua proposta. Cumulativamente a essas sanções mencionadas, poderá a 

Administração enquadrar o autor da prática prejudicial à lisura do procedimento licitatório, 

em crime contra a Administração Pública (Previstos no Código Penal), e, ainda, nos tipos 

penais previstos na Lei nº 8.666/93. 

3.3- Não será admitida a participação em Consórcio; 

3.4- O ato da entrega da proposta pela empresa licitante já caracteriza declaração desta, sob 

as penas da lei, de que conhece todos os termos do edital e com eles concorda, e não há 

fatos impeditivos à sua participação e atende plenamente os requisitos de habilitação. 

3.5- A abertura desta licitação ocorrerá no dia 12 de agosto de 2013, às 9:30 horas, no 

Prédio da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, quando os interessados deverão 

apresentar os Envelopes n.º 01 - Propostas e n.º 02 - Documentos de Habilitação ao 

Pregoeiro, bem como o Credenciamento e Declarações. 

3.6- As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, 

mediante apresentação de documentos próprios, junto ao Pregoeiro, a partir das 9:30 horas, 

do dia especificado no item anterior. 

3.7- Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de 

via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

3.8 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de 

quaisquer documentos, nem retificações de preços ou condições. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO  

4.1 - Aos interessados em participar das sessões públicas de processamento deste certame, 

representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação 

de autorização por escrito, contendo o nome completo, o número do documento de 

identificação do credenciado e deste pregão, com a declaração do(s) representante(s) 

legal(is) da proponente, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, 

outorgando amplos poderes de decisão ao representante, para praticar todos os atos 

pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular lances e ofertas, em nome do 

proponente, durante todo o processamento do certame. 

4.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

a) Os representantes e prepostos deverão apresentar o contrato social e suas alterações, e 

no caso de sociedade por ações o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, 

para que seja comprovada a legitimidade da representação, ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

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

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

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

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

comprove os poderes do mandante para a outorga. 

4.2.1 - As autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos 

de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar 

documento hábil de identificação pessoal, para validar o credenciamento. 

4.2.2 - O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da 

proponente, ser substituído por Certidão de Procuração Pública. 

4.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

4.4- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará 

ou desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder 

pela proponente, nas respectivas sessões, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar 

quaisquer atos do certame, cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento 

do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos. 

4.6- Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de 

Apoio, antes da entrega dos envelopes, a DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO - Anexo II. A ausência da referida declaração ou 

recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da licitante do certame.  

4.6.1 - A referida Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e 

“Documentação”. 

4.7- A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei 

Complementar nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, Declaração de que não está 

incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, 

assinada por representante legal da licitante ou por procurador credenciado, munido de 

procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento.  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

4.7.1- A referida Declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” 

e “Documentação”.  

4.8- Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 4.7, será considerado que a 

licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.  

4.9- Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 4.1 e 4.6 participarão 

do presente certame, tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas 

e lances de preços e manifestar, após declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a 

intenção de recorrer contra a decisão do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o 

valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em 

nome da licitante. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que 

tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.  

4.10- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 

participação de outras licitantes. Não será admitida a atuação de um único representante 

legal para duas ou mais empresas.  

4.11- Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem autorização do 

Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame. 

 

5- DA FORMA DE APRESENTAÇÀO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 

além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  

PREGÃO Nº 20/2013 

(razão ou denominação social e endereço do licitante)  

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  

PREGÃO Nº 20/2013 

(razão ou denominação social e endereço do licitante)  

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

5.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, de acordo com a metodologia ABNT, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, digitado através de meio mecânico ou eletrônico, com suas páginas 

numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se à procuração.  

5.4- 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 pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, e CNPJ;  

b) número do Processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação das funcionalidades, em 

conformidade com as especificações do folheto descritivo - Anexo I deste Edital;  

d) preço UNITARIO e GLOBAL de cada item, em moeda corrente nacional, em algarismo 

e por extenso, 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 dias.  

 

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

7.2 - 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.  

7.2.1- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.2 não precisarão 

constar do Envelope – “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

7.3 - REGULARIDADE FISCAL  

7.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ);  

7.3.2- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto desta licitação; 

7.3.3- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicilio ou sede da empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) 

meses anteriores à data estipulada no subitem 1.4, ressalvados os prazos de validade 

originários de cada certidão.  

7.3.3.1- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Federal deverá ser 

demonstrada através da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa 

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.  

7.3.3.2- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser 

demonstrada através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 

relativa ao ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com finalidades 

diversas. 

7.3.3.3- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser 

demonstrada através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 

relativos aos Tributos Mobiliários.  

7.3.4- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, dentro do prazo de validade; 

7.3.5- Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

dentro do prazo de validade; 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

7.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 

12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico 

pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 

7.3.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para aceito de contratação e, não como condição para 

participação na licitação; 

7.3.8- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 

da Lei Complementar 123). 

7.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação (Artigo 43, §1º da Lei 

Complementar 123). 

7.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

7.3.9 do presente edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a 

licitação. (Artigo 43, §2º da Lei Complementar 123). 

 

7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

7.4.1- Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida 

no domicilio da pessoa física, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega 

das propostas e de início da abertura dos envelopes, prevista neste edital; 

 

7.4.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei (incluindo Termo de Abertura e Encerramento do 

Livro Diário), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta. 

 

7.4.2.1- O balanço patrimonial deverá ser assinado por contador ou por profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

7.4.2.2- As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com 

os termos de abertura e encerramento. 

 

7.4.2.3- A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita buscando-se 

auferir situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da 

Licitação, mediante declaração firmada por contador, com firma reconhecida de que possui 

simultaneamente: Índice de Liquidez Geral (I.L.G.) e Índice de Liquidez Corrente (I.L.C) 

igual ou superior a 1,0 (um) e; índice de Endividamento (I.E.) menor ou igual a 0,5 (zero 

vírgula cinco), todos apurados com base no Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis apresentados, utilizadas as seguintes fórmulas: 

 

I.L.G. = AC+RLP / PC+ELP 

I.L.C. = AC / PC 

I.E. = PC+ELP / AT 

 

Onde: 

 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 

ELP = Exigível a Longo Prazo; 

AC = Ativo Circulante; 

AT = Ativo Total; 

PC = Passivo Circulante 

 

7.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior compatível com 

objeto licitado, comprovando no mínimo 50 % de aptidão; 

 

a.1) Não será(ao) aceito(s) atestado(s) do(s) qual(is) não se comprove objeto pertinentes e 

compatíveis com o objeto deste certame, o qual encontra-se descrito no Folheto Descritivo 

deste edital. 

 

7.6- 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, conforme 

modelo 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.  

 

7.8- DISPOSIÇÃES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

7.8.1- É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, pelo comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município de 

Cesário Lange para participar de licitações junto à Administração Direta do Município de 

Cesário Lange, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá 

ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 7.4; 7.5 e 7.6 

deste item 7. 

7.8.2- O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 7.4 a 7.6 

deste item 7. 

7.8.3- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas.  

 

8- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

8.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a Sessão Pública de 

processamento deste Pregão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes 

interessados em participar deste certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos, 

ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 4. 

8.2- Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a divulgação 

verbal dos participantes deste certame, solicitando em seguida a Declaração de Pleno 

Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

8.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 

certame, não sendo permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final 

deste Pregão. 

8.4- Abertos os envelopes “Proposta” pelo Pregoeiro, este efetuará rubrica, conferência, 

análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital.  

8.4.1- 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 no Edital;  

b) forem elaboradas em desacordo com as exigências deste edital;  

c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

d) sejam manifestamente inexequíveis.  

8.4.2- A desclassificação da proposta escrita importa preclusão do seu direito de participar 

da fase de lances verbais.  

8.4.3- 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 mensais. As correções 

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

8.4.4- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 

encerrado o presente certame, lavrando-se ata a respeito.  

8.4.5- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO.  

8.5- O Pregoeiro procederá à classificação do autor da proposta de “menor valor” e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento), relativamente à de menor oferta em ordem crescente.  

8.5.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas escritas de preço nas condições 

definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até 

o máximo de 03 (três), incluída a de menor oferta, para que seus autores participem da fase 

de lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  

8.5.2- No caso de empate dos preços, serão admitidas para a fase seguinte, todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

8.5.3- Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro.   

8.6- Classificadas as propostas e uma vez iniciada a fase competitiva, o Pregoeiro 

convidará individualmente as licitantes classificadas de forma sequencial a apresentar 

lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior oferta e, as demais, em 

ordem decrescente de preços ofertados, decidindo-se a ordem por meio de sorteio no caso 

de empate de preços, antes da inclusão na ata da licitação.  

8.6.1- A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, não 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas 

rodadas subsequentes.  

8.7- 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.  

8.8- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 10,00 (dez 

reais) em relação ao preço mensal, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

8.9- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances.  

8.10- Não se realizando lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor valor e o valor estimado, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a licitante para que seja obtido menor preço. 

8.11- Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste edital e 

estando o seu preço compatível com o valor estimado, esta poderá ser aceita, hipótese em 

que o Pregoeiro negociará diretamente com a licitante, visando obter menor preço.  

8.12- Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de 

pequeno porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante melhor 

classificada, não sendo esta ME ou EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com 

a proposta melhor classificada. Neste caso fica assegurado às ME`s e EPP`s empatadas o 

direito de desempate, sequencialmente, na ordem de suas classificações, até que o 

desempate ocorra.  

8.13- Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME`s ou EPP`s 

exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá 

a sua preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada. 

8.14- Considerado aceitável o menor preço, o Pregoeiro dará início a fase de habilitação 

com a abertura do envelope contendo a documentação da licitante de menor oferta, 

confirmando as suas condições de habilitação.  

8.14.1- 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.  

8.15- A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à sessão.  

8.16- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta/documentação.  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

8.17- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.18- Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará o preço subsequente ao 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 declarada a vencedora.  

8.19- Da reunião lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelas licitantes credenciadas presentes e 

membros da Equipe de Apoio. 

8.20- A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova 

Proposta contendo o valor obtido através da negociação efetuada na fase de lances verbais, 

que serão considerados na homologação. Esse prazo poderá ser modificado, desde que haja 

motivo útil aceito pelo Pregoeiro.  

8.21- Após a homologação do objeto, os envelopes contendo os documentos de habilitação 

que não foram abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo prazo de até 15 

(quinze) dias corridos, findo os quais serão inutilizados. 

8.22- A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as 

licitantes obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de 

documentos ou de sindicâncias, apresentações, e, ainda, verificações “in loco”, visando 

aferir a veracidade das informações prestadas no processo, bem como a capacidade técnica 

e administrativa das licitantes, nos termos previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da 

Lei nº 8.666/1993. 

9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, E DA HOMOLOGAÇÃO  

9.1- Declarada vencedora, ao final da Sessão Pública, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro 

da síntese de suas razões em ata, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.1.1- A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 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.  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

9.2.1- Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.  

9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à Autoridade Competente.  

9.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada 

a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.  

9.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

9.6- Os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 

Cesário Lange à Praça Padre Adolfo Testa, 651 – Centro – Cesário Lange-SP. 

 

10-DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

DA LICITAÇÃO. 

 

10.1 – Os licitantes vencedores estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão 

advir, nas condições estabelecidas no referente edital, nos respectivos anexos. 

 

10.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato ou equivalente, as certidões de 

regularidade de débito da beneficiária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Secretaria da Receita Federal, a 

Procuradoria da Fazenda Nacional e a Fazenda Municipal, 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.  

 

10.2.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

beneficiária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis comprovar a sua situação 

de regularidade de que trata o subitem 10.2 deste item 10, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 

se realizar.  

 

10.3– A empresa vencedora deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer na Prefeitura Municipal de Cesário Lange,  para assinar o termo 

de contrato ou retirar o instrumento equivalente.  

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

10.4- Quando a empresa vencedora convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 10.2 deste item 10, ou se 

recusar a assinar o contrato, será convocado às demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

 

10.5- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados 

da divulgação do aviso.  

 

10.6- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo - DOE.  

 

10.7- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições deste 

Edital.  

 

10.8– O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da a partir da data 

de sua assinatura. 

 

10.9- O objeto desta licitação deverá ser prestado conforme Anexo I, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

11.1- Os Equipamentos e Mobiliários deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, a 

contar da requisição emitida, devidamente assinada pelo responsável, cuja conferência e 

recebimento dos mesmos serão de sua responsabilidade. 

 

11.2- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, se disser 

respeito à especificação do objeto deste certame, rejeitá-las no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

11.2.1- Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias contados de notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

11.3- A licitante vencedora deverá apresentar Certificado de Garantia dos equipamentos e 

dos mobiliários objeto deste certame, com validade mínima de 12 meses, sob pena de 

perda do direito de Contratação. 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

12- DA FORMA DE PAGAMENTO  

12.1 - Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a 

entrega do objeto e apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao 

fornecimento do objeto e de acordo com as especificações do objeto desta licitação. 

 

12.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela 

Contratada, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Cesário Lange. 

 

13 - DA CONTRATAÇÃO  

 

13.1- A contratação, decorrente desta licitação, será formalizada mediante assinatura de 

termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo III do presente ato convocatório.  

13.2- 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), a Justiça do Trabalho, a Secretaria da Receita Federal, a 

Procuradoria da Fazenda Nacional e a Fazenda Municipal, 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.  

13.3- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o subitem 13.2 deste item 13, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a 

contratação não se realizar.  

13.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da 

convocação, comparecer na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, para assinar o termo 

de contrato.  

13.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 13.2 deste item 13, ou se recusar a 

assinar o contrato, será convocada as demais licitantes classificadas, para participar de 

nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

13.6- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados 

da divulgação do aviso.  

13.7- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

Paulo. 

13.8- A contratação será celebrada com duração estimada de 06 (seis) meses, contados a 

partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as 

partes, e, nos termos constantes da Lei Federal 8.666/93.  

13.9- A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente o objeto deste contrato, com 

autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual de acordo com 

o artigo 78 da Lei de Licitações.  

 

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Município de Cesário Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 

7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

14.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 

deverá ser registrada no CRC da Prefeitura Municipal de Cesário Lange.  

14.3- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução 

parcial ou total do ajuste: 

a) multa de 0,1% (dois por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de atraso 

da entrega dos produtos contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração, até o atraso máximo de 10 (dez) dias. 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante 

vencedora recusar-se a receber o Pedido de Compra ou descumprimento total da obrigação  

14.4- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla 

defesa. 

14.5- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não 

exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93. 

14.6- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a 

contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

14.7- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

14.8 - A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

retardamento da execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto 

contratado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo das multas previstas no ato 

convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, pelo prazo de 

02 (dois) anos. 

15 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

15.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 

disponíveis constantes da unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde - 

Departamento de Assistência a Saúde - Manutenção da Saúde Pública - 

02.06.01.103010016.2.015.4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente - Fonte 02 - 

Conta 649 - R$ 60.000,00 consignada no orçamento vigente. 

16 - DAS DISPOSIÇÃES FINAIS  

16.1- 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.  

16.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

16.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

16.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

16.4- No presente certame serão observadas as regras constantes da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

16.5- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.  

16.6- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

no Diário Oficial do Estado.  

16.7- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não contratadas 

ficarão à disposição para retirada no Paço Municipal de Cesário Lange, após a celebração 

do contrato.  

16.8- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, desde que por escrito, ou, 

ainda, impugnar disposições deste Edital.  

16.9- A petição será dirigida ao Departamento de Licitações, à autoridade subscritora do 

Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

propostas.  

16.10- Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame.  

16.11- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

16.12- Integram o presente Edital: 

Anexo I- Folheto Descritivo;  

Anexo II- Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação;  

Anexo III- Minuta do contrato;  

Anexo IV- Modelo de Carta de Credenciamento;  

 

16.13- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Tatuí/SP.  

 

Cesário Lange, 19 de julho de 2013. 

 

 

 

RAMIRO DE CAMPOS 

Prefeito Municipal  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

ANEXO I 

FOLHETO DESCRITIVO 

PREGÃO: 20/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 39/2013 

  OBJETO: Equipamentos e Mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, Convênio sob número 

001.0216.0008826/2012, junto a Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do Programa Qualis UBS, para o 

Município de Cesário Lange, conforme descrição técnica abaixo: 

       

Item Produto Especificações 

Marca/ 

Fabricant

e 

Qde 

 Valor 

Unitário  

R$  

 Valor 

Total R$  

1 

Divã clínico 

ginecológic

o, revestido 

em fórmica 

com 

gavetas. 

6 GAVETAS EM PLÁSTICO LAVÁVEL 

COM CORREDIÇAS DE ROLDANAS; 2 

PORTAS; ARMÁRIO AMPLO COM 

PRATELEIRA INTERNA; SUPORTE 

PARA LENÇOL DE PAPEL; 

CABECEIRA COM REGULAGEM; 

ESPUMA COM DENSIDADE D45; 

COMPANHA PORTA COXA 

ESTOFADO DA COR DO COURVIN DA 

MESA; DIMENSÕES: 1,80MT DE 

COMPRIMENTO x 55CM DE 

LARGURA x 80CM DE ALTURA, 

REVESTIDA EM FÓRMICA 

INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE. 

  2 
  

2 
Escada 02 

degraus. 

ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 

INOX .. PISO EM MADEIRA 

REVESTIDO EM BORRACHA 

ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO DE 

AÇO INOX EM TODA VOLTA. PÉS 

COM PONTEIRAS 

  4 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

3 
Desfibrilado

r portátil  

COM DISPOSITIVO QUE EXECUTA 

ANÁLISE AUTOMÁTICA DE ECG EM 

UM TEMPO DE 7 À 12 SEGUNDOS E 

INDICA SE HÁ NECESSIDADE DE 

UMA DESFIBRILAÇÃO. APRESENTA 

UM DISPLAY LCD COM DIAGONAL 

VISÍVEL DE 4,7 POLEGADAS COM 

ALTA RESOLUÇÃO: 320 X 240 PIXEL. 

O SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

RITMO DO EQUIPAMENTO INICIA A 

CARGA AUTOMÁTICA DA ENERGIA, 

QUANDO O EQUIPAMENTO 

DETECTA UM RITMO CARDÍACO 

SUSCETÍVEL AO CHOQUE. CASO 

TODOS OS RITMOS DE ECG, 

INCLUINDO ASSISTOLIA E RITMOS 

SINUSAIS, ESTEJAM NORMAIS O 

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

RITMO DO EQUIPAMENTO NÃO 

RECOMENDARÁ QUALQUER 

DESFIBRILAÇÃO. QUANDO FOR 

REALIZADA UMA RECOMENDAÇÃO 

DE CHOQUE DE DESFIBRILAÇÃO, O 

USUÁRIO DECIDIRÁ SE E QUANDO O 

CHOQUE DEVERÁ SER 

ADMINISTRADO. A TECNOLOGIA DE 

DESFIBRILAÇÃO EMPREGADA É 

BIFÁSICA COM DESFIBRILAÇÃO DE 

CORRENTE CONTROLADA. AUXILIA 

O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 

PELA SUA UTILIZAÇÃO NO 

PROCEDIMENTO DE REANIMAÇÃO, 

CONFORME A CONFIGURAÇÃO DO 

FABRICANTE, DE ACORDO COM AS 

DIRETIVAS ATUAIS DO EUROPEAN 

RESUSCITATION COUNCILS (ERC) 

DE 2005 OU DA AMERICAN HEART 

ASSOCIATION (AHA) DE 2005 PARA 

AS MEDIDAS IMEDIATAS DE 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

SALVAMENTO DE VIDAS NO CASO 

DA UTILIZAÇÃO DE UM 

DESFIBRILADOR 

AUTOMATIZADO.INCLUI 

INSTRUÇÕES ACÚSTICAS PARA A 

REALIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO E DA 

MASSAGEM CARDÍACA, BEM COMO 

A REALIZAÇÃO CÍCLICA DE 

ANÁLISES DO RITMO CARDÍACO E, 

EVENTUALMENTE, 

ADMINISTRAÇÃO DE OUTROS 

CHOQUES SEGUNDO 

RECOMENDAÇÕES DO 

EQUIPAMENTO. SUA FORMA DE 

ONDA É BIFÁSICA CONTROLADA 

POR CORRENTE, OPERA NA FAIXA 

DE ENERGIA DE 140 À 360 JOULES. A 

IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA DO 

PACIENTE SERÁ MEDIDA PELOS 

ELETRODOS DA DESFIBRILAÇÃO, 

CASO SEJA SUPERIOR AO VALOR 

LIMITE MÁXIMO, O EQUIPAMENTO 

DETERMINA SE OS ELETRODOS NÃO 

TÊM CONTATO ADEQUADO COM O 

PACIENTE OU NÃO ESTÃO 

CORRETAMENTE LIGADOS AO 

EQUIPAMENTO. O APARELHO 

DETECTA A FREQÜÊNCIA 

CARDÍACA ENTRE 30 À 300 

BATIMENTOS POR MINUTO, 

RECONHECE ARTEFATOS E MARCA-

PASSO, SENDO QUE OS ELETRODOS 

NÃO SÃO POLARIZADOS. POSSUI 

CARTÃO DE MEMÓRIA REMOVÍVEL 

DE 2G COM CAPACIDADE DE 

GRAVAÇÃO DE 24 HORAS. CONTA 

COM UMA PORTA DE 

COMUNICAÇÃO PARA 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS VIA 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

INTERFACE INFRA-VERMELHO (IR), 

ACOMPANHA UM PROGRAMA ECG 

VIEWER E CABO E “DRIVE” PARA 

LEITURA DO CARTÃO FLASH CARD 

TIPO LL. O MONITOR DE ECG COM 

DISPLAY GRÁFICO DE ALTA 

RESOLUÇÃO, QUE, MESMO EM 

CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO 

PRECÁRIA OU EXCESSO DE LUZ, É 

CAPAZ DE FORNECER ALTO 

CONTRASTE E BOA 

VISUALIZAÇÃO.O SUPRIMENTO DE 

ENERGIA  É FEITO A PARTIR DE 

BATERIAS DE ÚNICA UTILIZAÇÃO 

DE ÍONS DE LÍTIO OU A PARTIR DE 

ACUMULADORES RECARREGÁVEIS 

DE CÉLULAS DE NÍQUEL-CÁDMIO.  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

4 
Mesa 

Auxiliar 

TOTALMENTE INOX. ARMAÇÃO 

TUBULAR DE AÇO INOX, TAMPO E 

PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 

INOX COM RODÍZIOS.   DIMENSÕES 

APROXIMADAS MÍNIMAS 0,75 X 0,45 

X 0,80M.  

  1 
  

5 

Mesa 

escritório 

tipo delta 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 

1,20X1,20CM, MESA PRINCIPAL 

DELTA COM  TAMPO  EM MDF 25MM 

DE ESPESSURA, REVESTIMENTO 

MELAMÍNICO, ACABAMENTO 

FRONTAL E INTERNO COM FITA DE 

BORDA, CANTOS RETOS , SISTEMA 

PARA PASSAGEM DE FIOS  

 COM PORTA  CPU E NOBREAK COM 

RODÍZIO . 

  3 
  

6 

Divã 

clínico, 

estrutura em 

tubo 

31,75X1,2m

m 

ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 

LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM 

COURVIM, COM CABECEIRA 

REGULÁVEL ATRAVÉS DE 

CREMALHEIRA. TRATAMENTO 

ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 

COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER. PÉS 

COM PONTEIRAS. DIMENSÕES: 1,90 X 

0,60 X 0,80M OU APROXIMADA.  

  4 
  

7 

Negatoscopi

o de 01 

corpo 

DE 01 CORPO, SIMPLES, 

CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO, 

PINTADO NA COR BRANCA. PARTE 

FRONTAL EM ACRÍLICO 

TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, 

ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS 

LÂMPADAS FLUORESCENTES, 

ACENDIMENTO ATRAVÉS DE 

INTERRUPTOR, EM 110 V 

  2 
  

8 Cadeira 

CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM 

BRAÇO, BASE EM POLIPROPILENO.  

REVESTIMENTO: TECIDO NYLON.  

TIPO DE ESPUMA: LAMINADA  

  10 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

9 

Detector 

Fetal digital  

de mesa 

DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL DOS 

BATIMENTOS CÁRDIO FETAIS 

ENTRE 50 A 240 BPM. MODELO DE 

MESA, ACOMPANHA FRASCO DE 

GEL, AUSCULTA DE BATIMENTOS 

CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO 

DE ULTRA-SOM, LOCALIZAÇÃO DA 

PLACENTA, SAÍDA PARA FONE DE 

OUVIDO OU PARA ACOPLAR CABO 

DE GRAVADOR DE SOM. AUSCULTA 

CÁRDIO FETAL A PARTIR DA 10ª 

SEMANA, DIAGNÓSTICO DE 

GRAVIDEZ MÚLTIPLA. ACOMPANHA 

FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA 

INDIVIDUAL.  

DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO 

DA FREQUÊNCIA CARDIO FETAL NA 

FAIXA DE 50 A 240 BPM. - ALTA 

SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA 

COLETIVA, FILTRO MINIMIZADOR 

DE INTERFERÊNCIA DURANTE A 

UTILIZAÇÃO. - BOTÃO 

LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM 

DE VOLUME.  

BOTÃO COM REGULAGEM DE 

TONALIDADE, ALOJAMENTO PARA 

PROTEÇÃO DO TRANSDUTOR. 

PORTA FUSÍVEL. - ALIMENTAÇÃO 

110/220 VOLTS 50/60HZ -

FREQUÊNCIA CARDÍACA 2,2MHZ. 

CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 

  1 
  

10 
Bisturi 

Eletrônico 

CARACTERÍSTICAS POSSUI 

CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E 

COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 

3 TIPOS DE CORRENTES PARA USO 

EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE 

SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE 

FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E 

CHECK-UP TOTAL. 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

11 

Fotopoleme 

-trizador de 

resinas 

FONTEDELUZLED:CW(EMISSÃOCON

TÍNUA),MEIOATIVO:SEMICONDUTO

R 

COMPRIMENTODEONDA:470MM,SON

DA:ACRÍLICA8MM(DIÂM.) 

ÁREADOFEIXE:0,5CM²,TIMERDETEM

PO:PROGRAMÁVEL20EM20S 

SONORIZADOR:CADA10S, 

ALIMENTAÇÃO: 90/240V - 50/60HZ 

  1 
  

12 Mocho 

MECANISMO COM REGULAGEM À 

GÁS.  BASE PENTAGONAL EM 

NYLON INJETADO COM RODÍZIO 

DUPLO GUIA INJETADO. ASSENTO 

EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA 3,33 

DE GRANDE RESISTÊNCIA 

MECÂNICA.  BUCHA GUIA PARA 

PISTÃO INJETADO EM RESINA DE 

POLIACETIL. 

  2 
  

13 
Amalgamad

or 

DOSADOR E MISTURADOR 

AUTOMÁTICO PARA 

AMÁLGAMA.PRODUZ UMA LIGA NA 

PROPORÇÃO DESEJADA DE 

DOSAGEM E MISTURA 

PROPORCIONANDO UMA 

EXCELENTEHOMOGENEIZAÇÃO.DO

SADOR E MISTURADOR HERMÉTICO 

AUTOAJUSTÁVEL, EVITANDO 

CONTAMINAÇÃO EXTERNA PELO 

MERCÚRIO.TAMPAS DE LIMALHA E 

MERCÚRIO 

HERMETICAMENTEFECHADAS. 

VOLUME DE MERCÚRIO AJUSTADO 

ATRAVÉS DE UM REGULADOR 

SENSÍVEL PARA MELHOR 

PRECISÃO.CÁPSULA DE MISTURA 

COM BORRACHA INTERNA, 

PREVENINDO O INCRUSTAMENTO 

DE RESÍDUOS DE 

AMÁLGAMA.BAIXO NÍVEL DE 

  2 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

RUÍDO. CHAVE GERALLUMINOSA 

NO PAINEL.  

CHAVE GERAL LUMINOSA 

PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM 

MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL 

DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO 

REPETIBILIDADE DO TEMPO . 

SOLICITADOBASE METÁLICA PARA 

PROPORCIONAR PERFEITA 

ESTABILIDADE CAPA INJETADA EM 

ABS COM PELÍCULA EM 

POLIURETANO. TEMPORIZADOR 

ELETRÔNICO ESCALA DE 0 A 60 SEG 

VOLTAGEM - (VAC) BIVOLT - 127/ 220 

V FREQÜÊNCIA 50/60 HZ.  

14 

Armário 

Odontológic

o 

COMPOSTO POR 02 GAVETAS DE 6 

CM E 02 GAVETAS DE 12 CM, 

CORREDIÇAS DE AÇO COM 45CM DE 

COMPRIMENTO COM PINTURA 

EPOXI, BASE GIRATÓRIA COM 

REGULAGEM DE ALTURA (MANUAL) 

RODÍZIOS REFORÇADOS E 2 

PUXADORES LATERAIS.MADEIRA 

UTILIZADA:   MDF. MEDIDAS: 

ARMÁRIO COM 51CM DE 

PROFUNDIDADE GAVETAS: TODAS 

COM BOJOS EM ABS BRANQUINHO, 

REFORÇADAS COM ESTRUTURA DE 

MADEIRA FORMICADA FRENTES: 

EM POSTFORMING (CANTOS 

ARREDONDADOS), EM COR; 

BRANCA PUXADORES: BRANCOS. 

CORREDIÇAS: EM AÇO COM 

PINTURA EPÓXI, COM 45 CM 

DECOMPRIMENTO. TAMPO: 

ACABAMENTO POSTFORMING, COM 

3 CM DE ESPESSURA, 100% 

FORMICADO.  REVESTIMENTO: 

ARMÁRIO 100% FORMICADO. NA 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

FRENTE, POR DENTRO, POR TRÁS E 

POR BAIXO. 

15 

Raio X 

Odontológic

o 

RAIO X ODONTOLÓGICO PARA 

RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E 

INTERPROXIMAIS CONFORME 

NORMA NBR IEC 601. 

TIPO COLUNA MÓVEL COM 

RODÍZIOS BRAÇOS ARTICULADOS E 

BALANCEADOS; BASE COM 

RODÍZIOS SENDO DOIS DIAGONAIS 

COM DUAS TRAVAS PAINEL DE 

COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, 

QUE PERMITE A SELEÇÃO DO 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COM 

REGULADOR ELETRONICO DE 

TENSÃO, GARANTINDO 

RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM 

BOA QUALIDADE. TENSÃO NO TUBO 

DE 70 KVP ; CORRENTE NO TUBO DE 

8 MA, ÁREA FOCAL DE 60 MM E 

PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8. AMPOLA 

COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO 

ISOLANTE TERMOELÉTRICO; 

CABEÇOTE BLINDADO EM CHUMBO, 

COM CÂMARA DE EXPANSÃO E 

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE 

PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO 

CABEÇOTE E CONE LIMITADOR  DO 

CAMPO DE RADIAÇÃO.CHAVE 

LIGA/DESLIGA, TIMER DIGITAL. BIP 

SONORO CONJUGADO A EMISSÃO 

DE RAIOS X.TEMPO DE EXPOSIÇÃO 

DE 0,05 A 3,00 SEG. (TEMPO 

CENTESIMAL), DISPARADOR À 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

DISTANCIA COM CABO ESPIRALADO 

COM COMPRIMENTO DE 05 

METROS.SISTEMA DE SEGURANÇA 

QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO 

DE SUB E SOBRETENSÃO; 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V OU 

220V – 60 HZ. 

16 

Ultrasom 

com jato de 

bicarbonato 

CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-

SOM COM CAPA REMOVÍVEL E 

AUTOCLAVÁVEL AJUSTE SENSÍVEL 

E PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRA-

SOM E DO FLUXO DE REFRIG. 

PERMITE TRABALHOS SEM 

REFRIGERAÇÃO COMO 

CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, 

ETC...  SELETOR AUTOMÁTICO DO 

ULTRA-SOM E JATO DE 

BICARBONATO AO RETIRAR A 

CANETA DO SUPORTE CHAVE 

GERAL LUMINOSA NO 

PAINEL,PEDAL DE ACIONAMENTO 

ELÉTRICO, BASE METÁLICA EM 

LIGA DE DURO-ALUMÍNIO, 

PROPORCIONA MAIOR 

ESTABILIDADE ,CANETA DO JATO 

DE BICARBONATO REMOVÍVEL E 

AUTOCLAVÁVEL,FILTRO DE AR 

COM DRENAGEM 

AUTOMÁTICA,REGULAGEM 

PRECISA DO FLUXO DE ÁGUA 

  1 
  

17 

Microcomp

uta -dor e 

monitor 

PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3-

2100 3.10 GHZ ; CACHE 3 MB 

,MEMÓRIA RAM -4 GB ,SISTEMA 

OPERACIONAL-WINDOWS® 7 HOME 

BASIC . UNIDADE ÓPTICA 

GRAVADOR DE 

DVD/CD,CARACTERÍSTICAS 

GERAIS,- 4 PORTAS USB 

  3 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

:EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 8 GB 

-TIPO DE MEMÓRIA DDR3,DISCO 

RÍGIDO (HD)1 TB 7200 RPM,PLACA 

MÃE -VÍDEO, ÁUDIO E REDE 

ONBOARD CHIPSET INTEL® H61 

EXPRESS OUTRAS CONEXÕES, 

MICROFONE, FONE DE OUVIDO, 

MOUSE, TECLADO, PLACA DE VÍDEO 

INTEGRADA, PLACA DE SOM 

INTEGRADA,PLACA DE SOM 

INTEGRADA, TECLADO 

PADRÃO.COR PRETO, TENSÃO/ 

VOLTAGEM :BIVOLT.  CABO DE 

FORÇA, MANUAL DO USUÁRIO, CD 

DRIVER. MONITOR  LED 

WIDESCREEN  TAMANHO DA TELA 

:15.6" ,WIDESCREEN 

,CARACTERÍSTICAS GERAIS:- SINAL 

DE VÍDEO/CONECTOR: D-SUB  

SINCRONISMO DE SINAL: SEPARATE, 

COMPOSITE, - CONSUMO DE 

ENERGIA: 19 W   POWER: FONTE 

EXTERNA .- COMPATIBILIDADE COM 

MAC- BASE: TIPO SIMPLE ,- FUNÇÃO 

TILT. MANUAL DE INSTALAÇÃO, 

CABO D-SUB, CABO DE 

ALIMENTAÇÃO, FONTE EXTERNA, 

BASE, CONECTOR DA BASE E 

MONITOR ,RESOLUÇÃO MÁXIMA 

1366 X 768,TEMPO DE RESPOSTA,5 

M/S BRILHO 220 CD/M2, CONTRASTE 

ESTÁTICO 1000:1ÂNGULO DE VISÃO 

(H X V) 170° X 160°COR PRETO 

TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT . 

18 

Impressora 

Jato de tinta 

colorida 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 

COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 

FOLHAS DE A4, IMPRESSÃO 

  2 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

COLORIDA, COPIADORA E 

SCANNER. TANQUE DE TINTA ONDE 

CADA REFIL DE TINTA TEM 

RENDIMENTO PARA IMPRIMIR ATÉ 

4.000 PÁGINAS EM PRETO E 6.500 

PÁGINAS. POSSUI CONEXÕES WI-FI E 

USB. IMPRIMA FOTOS, 

DOCUMENTOS, ACESSE SUAS 

PASTAS VIRTUAIS E DIGITALIZE 

PARA SEU APARELHO POR ESTE 

APLICATIVO FÁCIL DE USAR E COM 

DIVERSOS RECURSOS.  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS . TIPO DE 

MULTIFUNCIONAL: COLORIDO, 

JATO DE TINTA MONOCROMÁTICA, 

FUNÇÕES: COPIADORA, 

IMPRESSORA.  CONECTIVIDADE: 

USB, WI-FI INCORPORADO PARA 

IMPRESSÃO COMPARTILHADA. 

IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO - 33 PPM EM TEXTO 

PRETO; - 15 PPM EM TEXTO 

COLORIDO. RESOLUÇÃO DE 

IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. ÁREA 

DE IMPRESSÃO 21,6 X 29,7 CM. 

SCANNER VELOCIDADE 2,4 / 9,5 

MS/LINHA. RESOLUÇÃO 1200 X 2400 

DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE 

PAPEL SUPORTADO - COMUM; - 

PAPEL FOSCO;  PAPEL BRILHANTE;- 

SEMI BRILHANTE;- AUTO-

ADESIVO.CAPACIDADE DE 

ENTRADA E SAÍDA DE 

PAPELENTRADA: 100 FOLHAS DE 

PAPEL A4 (BANDEJA TRASEIRA); 

19 

Ar 

condicionad

o C/ Split 

10000 BTU 

AR CONDICIONADO SPLIT 10000 

BTUS FRIO BRANCO. SELO PROCEL 

SIM,,COMPRESSOR,ROTATIVO/ 

VELOCIDADE VARIÁVEL,VAZÃO DE 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

Frio AR294/383/456/550,TIMER, FILTRO DE 

PROTEÇÃO ATIVA, 

DIRECIONADORES DE AR, SAÍDA 

REGULÁVEL DO AR, PAINEL 

ELETRÔNICO, CONTROLE DE 

TEMPERATURA MATERIAL / 

COMPOSIÇÃOMATERIAIS 

PLÁSTICOS, METAIS (AÇO, COBRE E 

ALUMÍNIO), MATERIAL IMPRESSO, 

VOLTAGEM220V.  1 MANUAL DE 

INSTRUÇÕES, 1 MANUAL DE 

INSTALAÇÃO, 1 CONTROLE 

REMOTO, 1 PLACA PARA FIXAÇÃO. 

20 

Estante de 

aço para 

estoque 

ESTANTE  DE AÇO DESMONTÁVEL 

,COM REFORÇO OMEGA NA PARTE 

INTERNA (EMBAIXO)DE CADA 

BANDEJA ,SUPORTA UMA 

SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE 

ATÉ 100KG POR 

PRATELEIRA,DOBRAS DUPLAS NAS 

LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES 

FRONTAIS E 

POSTERIORES,ACOMPANHAM 48 

PARAFUSOS COM PORCAS 

SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 

½,TRATADA PELO PROCESSO ANTI-

CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE 

ZINCO,PINTURA ELESTROSTÁTICA A 

PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 

MÍCRONS COM SECAGEM EM 

ESTUFA A 240ºC (NA COR CINZA 

CRISTAL) ,CONFECCIONADO EM 

CHAPA DE AÇO Nº22.       

  4 
  

21 
Armário de 

aço fechado 

MED. (1980X900X450)MM - 

CONTENDP 02 PORTAS DE ABRIR, 

04PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, 

MAÇANETA EM AÇO INOX E 

FECHADURA CILÍNDRICA, AS 

CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER 

  4 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

ESPESSURA MÍNIMA DE 0,79MM (22), 

PARA O CORPO, PORTA E 

PRATELEIRAS, AS FOLHAS DE AÇO 

RECEBERÃO TRATAMENTO 

ANTIFERRUGEM, E TINTA 

SINTÉTICA CINZA. 

22 

Estante de 

aço 

prontuários 

ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTAS AZ, 

50 ESCANINHOS, SEM PORTA.  

CORPO DO ARMÁRIO COM DE 

CHAPA EM 24.MEDIDAS: 1.98M 

ALTURA X 1.10M LARGURA X 0.32M 

PROFUNDIDADE.CAPACICADE DE 

60KG. 

  4 
  

23 
Mesa 

Computador 

COM PORTA DECLADO RETRÁTIL 

REBAIXADO, MODELO CENTRAL, 

EM MADEIRA AGLOMERADA, 

REVESTIMENTO EM LAMINADO 

MELAMINICO, NA COR CINZA, COM 

TAMPO REGULAR MEDINDO 1,50 X 

0.68M,ESPESSURA MÍNIMA 

18MM,COM ESTRUTURA EM AÇO, E 

SEÇÃO RETANGULAR, CHAPA COM  

ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM, 

PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA 

FOSCA. 

  4 
  

24 

Cadeira tipo 

Longarina 

de 

polipropilen

o 4 lugares 

CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES, 

CONFECCIONADA EM 

POLIPROPILENO. ESTRUTURA 

TUBULAR EM AÇO PINTADO. 

BASE L NA COR: PRETA,  CORE DO 

ASSENTO PRETA/ ENCOSTO PRETO 

  4 
  

25 

Lavadora de 

roupas  

10Kg 

TURBO CAPACIDADE 10 KG- FILTRO 

PEGA FIAPOS NO AGITADOR . 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA, 

TECLA TURBO AGITAÇÃO,  TECLA 

AVANÇA ETAPAS, 12 PROGRAMAS 

DE LAVAGEM, 4 NÍVEIS DE ÁGUA:  

TECLA DUPLO 

ENXÁGUE,CAPACIDADE (KG DE 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

ROUPAS) 10 ,ACESSO AO CESTO    

SUPERIOR, NÍVEIS DE ÁGUA EXTRA 

BAIXO, BAIXO, MÉDIO,ALTO; 

ENXÁGUES 2 CENTRIFUGAÇÃO , 

ELIMINA FIAPOS ATRAVÉS DO 

FILTRO DISPENSER PARA SABÃO, 

DISPENSER PARA AMACIANTE, 

DISPENSER PARA ALVEJANTE 

.VOLTAGEM 110V  

26 
Secadora de 

roupas 

  TIPO: PISO, CAPACIDADE (KG): 10 ,  

CICLOS DE SECAGEM: 6 ;   

PROGRAMAS DE SECAGEM: 12 ;  

PAINEL:MECÂNICO ;  OPÇÕES DE 

TEMPERATURA: CICLO DELICADO: 

ºC 45; CICLO NORMAL: ºC 60 ;  

TEMPERATURA MÁXIMA: 60 ºC ;  

PORTA: REVERSÍVEL ;  TRAVA DE 

SEGURANÇA: SIM ,  POTÊNCIA 

(WATTS): 2000 W ;  FILTRO:SIM  

TIMER: SIM ;  TIPO DE ABERTURA 

DA PORTA: FRONTAL,  VELOCIDADE 

DO CESTO : 56 RPM ,  PÉS 

NIVELADORES,S: SIM   VOLTAGEM: 

110V 

  1 
  

27 

Carro de 

Curativo 

com gavetas 

ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 

COM GRADEAMENTO PROTETOR 

NOS TRÊS LADOS. TAMPO 

SUPERIOR, 2 GAVETAS E 

PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 

INOX. SUPORTE PARA BALDE, 

COMPARTIMENTO PARA 

ACESSÓRIOS DIVERSOS E PORTA-

PAPEL E RODÍZIOS 

  1 
  

28 

Balança 

antropométr

ica  digital 

obeso 

DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE 

PARA 200 KG COM RÉGUA; FRAÇÃO 

100G; TAPETE ANTIADERENTE EM 

BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM 

BORRACHA; SELETOR DE 

VOLTAGEM 110/220V. 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

29 

Arquivo de 

Aço com 

Gaveta 

DIMENSÕES....................................ALT...

.............LARG...............PROF 

EXTERNAS..................................1335MM

........470MM..........670MM 

INTERNA DAS 

GAVETAS...................250MM.......390M

M..........570MM 

CAPACIDADE POR GAVETA: 40 A 50 

PASTAS OU 45KG - DESLIZA POR 

TRILHO CORREDIÇA COM ESFERA. 

ITENS DE SÉRIE: PORTA ETIQUETAS 

ESTAMPADO NA FRENTE DA 

GAVETA / PUXADOR ESTAMPADO 

NA GAVETA COM PERFIL EM PVC / 

FECHADURA TIPO YALE COM 2 

CHAVES, FECHAMENTO 

SIMULTÂNEO DAS GAVETAS / 

CHAPAS #26 E #24 (0,45 E 0,60MM) / 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 

C/CRISTAL E PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO NAS OUTRAS CORES 

  2 
  

30 

Câmara para 

Conservaçã

o de 

Vacinas 

Tam.02 

/127V 

CONSTRUÇÃO EM GABINETE TIPO 

GELADEIRA, INTERNAMENTE EM 

TERMOPLÁSTICO, COM CANTOS 

ARREDONDADOS, E 

EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA QUIMICAMENTE E 

PINTADA COM TINTA EPOXI NA COR 

BRANCA. PORTA EXTERNA COM 

FECHO MAGNÉTICO E GUARNIÇÃO 

DE VEDAÇÃO DE PVC. PORTAS 

INTERNAS EM ACRÍLICO 

TRANSPARENTE E INDIVIDUAIS 

PARA CADA PRATELEIRA. NO 

MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS 

TIPO “GRELHA” EM AÇO TRATADO E 

PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO. 

ISOLAÇÃO TÉRMICA EM 

POLIURETANO EM TODAS AS 

  1 
  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

PAREDES, INCLUSIVE NA PORTA. 

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE 

CFC. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO 

SELADA, COM COMPRESSOR PARA 

FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, 

MONTADO SOBRE COXINS E 

SISTEMA EVITA ACUMULO DE 

GELO. CIRCULAÇÃO DE AR 

FORÇADO NO SENTIDO VERTICAL 

ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRO-

MOTORICO DE VENTILADOR. 

PAINEL DE CONTROLE FRONTAL, 

SUPERIOR, TIPO MEMBRANA, COM 

CONTROLADOR ELETRÔNICO 

MICROPROCESSADO, E DISPLAY EM 

LCD COM FUNDO ILUMINADO COM 

CARACTERES EXPANDIDOS PARA 

RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS 

PARÂMETROS. EQUIPADA COM 

TRÊS SENSORES, SENDO UM PARA 

LEITURA DIGITAL DA 

TEMPERATURA, IMERSO EM 

SOLUÇÃO SIMULANDO A REAL 

TEMPERATURA DA VACINA 

ARMAZENADA, OUTRO 

DIRETAMENTE NO AR PARA O 

CONTROLE DA TEMPERATURA, 

PROPORCIONANDO UMA RÁPIDA 

RESPOSTA DO SISTEMA, E UM 

TERCEIRO, LIGADO AO SISTEMA DE 

SEGURANÇA, COM ATUAÇÕES 

TOTALMENTE INDEPENDENTES. 

MENU PARA MULTI SENSORES, QUE 

PERMITE VISUALIZAR 

SIMULTANEAMENTE A 

TEMPERATURA EM TODOS OS 

SENSORES INSTALADOS. 

TERMÔMETRO DIGITAL COM 

SUBDIVISÃO DE LEITURA DE 0,1OC E 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

LEITURA DAS  

TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA 

DIRETAMENTE E 

SIMULTANEAMENTE NO MESMO 

DISPLAY, QUE DEVEM SER 

MEMORIZADAS MESMO COM O 

DESLIGAMENTO DA CÂMARA E SEU 

REINICIO MANUAL. TECLAS DO TIPO 

“TOQUE SUAVE” E MEMÓRIA DOS 

VALORES PRÉ-PROGRAMADOS. 

SISTEMA ELETRÔNICO DE 

TRAVAMENTO PARA EVITAR 

ALTERAÇÕES INADVERTIDAS NA 

PROGRAMAÇÃO. FILTRO CONTRA 

RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, 

PROVENIENTES DA REDE DE 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. SISTEMA 

DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, 

RESTABELECENDO OS 

PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO 

CASO OCORRA UMA VARIAÇÃO 

BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA.  

CONJUNTO DE SEGURANÇA 

ANALÓGICO QUE PERMITA A 

MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA 

NA FAIXA DE +2,5°C A +7,5°C NA 

EVENTUALIDADE DE UMA FALHA 

NO SISTEMA ELETRÔNICO 

MICROPROCESSADO. INDICAÇÕES 

VISUAIS, INDIVIDUAIS, PARA 

REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO DE 

SEGURANÇA (TEMPERATURAS 

ALTA E BAIXA) E ALARME INIBIDO. 

ALARMES AUDIOVISUAIS PARA 

PORTA ABERTA E PARA BAIXA E 

ALTA TEMPERATURA PRÉ-

CALIBRADOS RESPECTIVAMENTE 

EM +2,0°C E +6,0°C, PODENDO SER 

AJUSTADOS MANUALMENTE EM 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

OUTRAS TEMPERATURAS. TECLA 

PARA INIBIR O SOM DOS ALARMES, 

REATIVANDO-SE 

AUTOMATICAMENTE APÓS 10 

MINUTOS. SISTEMA DE AUTO TESTE 

DE TODAS AS FUNÇÕES. SISTEMA 

DE MANUTENÇÃO DE 

TEMPERATURA CRÍTICA EM CASO 

DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

GARANTIDO POR BLOCOS DE 

MATERIAL CRIOGÊNICO. CHAVE 

GERAL TIPO DISJUNTORA PARA 

PROTEÇÃO DA CÂMARA. 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 

+4OC MEMORIZADA. CAPACIDADE 

DE NO MÍNIMO 16.000 DOSES / 

AMPOLAS DE 5 ML. ALIMENTAÇÃO 

ELÉTRICA: 127V. FREQÜÊNCIA: 60 

HZ. DIMENSÕES EXTERNAS 

APROXIMADAS: LARGURA: 62,0 CM; 

PROFUND. 74,0 CM; ALTURA: 167,0 

CM. APRESENTAR REGISTRO NA 

ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO. 

 

TOTAL 

  

  

  

 

Obs: O licitante vencedor deverá apresentar Certificado de Garantia dos equipamentos e 

dos mobiliários objeto deste certame, com validade mínima de 12 meses, sob pena de 

perda do direito de Contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA:........................ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

DADOS DA EMPRESA:.......................... 

ASSINATURA:........................................ 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

ANEXO II 

 

(DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA 

HABILITAÇÃO) 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 20/2013 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/08/2013  

HORÁRIO: a partir das 9:30horas  

LOCAL: Prefeitura Municipal de Cesário Lange- Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro 

Cesário Lange-SP 

 

MODELO 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome 

da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório na modalidade Pregão 

Presencial de nº 20/2013, da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, declaro sob as penas 

da Lei, que a (Nome da pessoa jurídica) atende a todos os requisitos solicitados no presente 

Edital e seus Anexos referentes à sua habilitação.  

 

 

......................................., ........... de ...................... de ........ 

 

Assinatura do representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº 20/2013 

Anexo III 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 20/2013 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/08/2013  

HORÁRIO: a partir das 9:30 horas  

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado Prefeitura Municipal de Cesário Lange, doravante 

denominada Contratante ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .............., RG nº 

............., CPF nº ................., e  ................., inscrito no CNPJ sob o nº ................., com 

endereço ....................., simplesmente denominado CONTRATANTE, e a 

empresa..............................., neste ato pôr seu representante legal Sr..............., portador da 

carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no 

........................ (indicar o ato que o qualifica como representante legal), firmam o presente 

termo de contrato, têm por justo e contratado a Equipamentos e Mobiliários para as 

Unidades Básicas de Saúde, Convênio sob número 001.0216.0008826/2012, junto a 

Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do Programa Qualis UBS, para o Município de 

Cesário Lange, de acordo com o anexo I do edital, através de licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, com integral sujeição às normas consubstanciadas na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº1841 de16 de janeiro de 

2006, Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alterações e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie e as seguintes cláusulas e condições que se enunciam a 

seguir:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 

1.1- A CONTRATADA na qualidade de adjudicatária na Licitação modalidade Pregão nº 

0xx/2013 se obriga, nos termos de sua proposta vencedora, a fornecer Equipamentos e 

Mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, Convênio sob número 

001.0216.0008826/2012, junto a Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do Programa 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

Qualis UBS, para o Município de Cesário Lange, de acordo especificações constantes do 

folheto descritivo, que integra este Edital como Anexo I.  

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

2.1- 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 02 (dois) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

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

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE 

PAGAMENTO 

 

3.1- Os Equipamentos e mobiliários serão entregues em até 30 (trinta) dias, a contar da 

requisição emitida, devidamente assinada pelo responsável, cuja conferência e recebimento 

dos mesmos serão de sua responsabilidade. 

 

3.2- O prazo de contrato será de 6 (seis) meses, contados da sua assinatura, prorrogável na 

forma do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

3.3- O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação e qualificação que lhe forem exigidas na licitação. 

 

3.4- Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a 

entrega do objeto e apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao 

fornecimento do objeto e de acordo com as especificações do objeto desta licitação. 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

3.5- O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela 

Contratada, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Cesário Lange. 

 

3.5- Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

3.5- A CONTRANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer 

época, a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

 

4.1- O contrato terá vigência pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo a mesma vir a ser prorrogada mediante acordo entre as partes, e 

nos limites previstos pela Lei nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1- O Valor do presente contrato é estimado em R$ 56.468,00 (cinquenta seis mil, 

quatrocentos e sessenta oito reais) e onerará recursos orçamentários no subelementos 

econômicos a seguir: Secretaria Municipal de Saúde - Departamento de Assistência a 

Saúde - Manutenção da Saúde Pública - 02.06.01.103010016.2.015.4.4.90.52 - 

Equipamento e Material Permanente - Fonte 02 - Conta 649 - R$ 60.000,00. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDADES DA 

CONTRATADA 

 

6.1-Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de 

Pregão Presencial de nº 0xx/2013 e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas 

federal e municipal sobre as licitações, cabe a CONTRATADA:  

 

§1º- Designar, por escrito, o funcionário responsável para resoluções de eventuais 

ocorrências durante a execução deste contrato, relativos aos recebimentos dos bens 

adquiridos;  



 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

§2º- Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e 

humanos necessários;  

 

§3º- Responder pelos encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 

resultantes da execução deste contrato, nos termo do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93;  

 

§4º- Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observações realizadas pela 

CONTRATANTE.  

 

§5º- Arcar com todas as despesas de conversão, customização, migração de dados, 

implantação, treinamento de usuários após a implantação das ferramentas, suporte técnico, 

manutenção, transporte, telefone, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

decorrentes da prestação dos serviços. 

 

§6º - A CONTRATADA deverá apresentar Certificado de Garantia dos equipamentos e 

dos mobiliários objeto deste certame, com validade mínima de 12 meses, sob pena de 

perda do direito de Contratação. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATANTE  

 

7.1-Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao CONTRATATANTE:  

 

§1º- Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da execução deste contrato. 

 

§2º- Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que 

eventualmente venham a ser solicitados. 

 

§3º- Proceder a entrega de seu banco de dados para conversão, migração e customização. 

 

§4º- Indicar os servidores que farão o treinamento para utilização das ferramentas 

informatizadas ao término de sua implantação. 

 

§5º- Realizar backups diários para segurança de seus dados. 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

  

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 

 

8.1- A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 

contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte.  

 

  

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

9.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo do 

CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

deste contrato.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO 

 

10.1- Pelo descumprimento do Contrato, o Contratado sujeitar-se-á às penalidades adiante 

especificadas, que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Cesário Lange, e só 

serão dispensadas nas hipóteses de comprovação anexada aos autos pelo Contratado da 

ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas ou de 

manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos 

imputáveis à Administração. 

 

10.2- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Município de Cesário Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 

7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

10.3- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 

deverá ser registrada no CRC da Prefeitura Municipal de Cesário Lange.  

10.4- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução 

parcial ou total do ajuste: 

a) multa de 0,1% (dois por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de atraso 

da entrega dos produtos contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração, até o atraso máximo de 10 (dez) dias. 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante 

vencedora recusar-se a receber o Pedido de Compra ou descumprimento total da obrigação  

10.5- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla 

defesa. 

10.6- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não 

exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93. 

10.7- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a 

contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

10.8- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

10.9- A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o 

retardamento da execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto 

contratado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo das multas previstas no ato 

convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, pelo prazo de 

02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DO CONTRATANTE 

 

11.1-Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 

previstas no artigo 75 e 82 da Lei Estadual 6.544/89, e artigos 77 a 80, e 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.  

 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da 

CONTRATANTE, nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas atualizações e artigo 77 da Lei Estadual 6.544/89. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

12.1-Fica ajustado ainda que consideram-se partes integrantes do presente contrato, como 

se nele estive transcritos:  

 

a) O Edital de Pregão Presencial de nº 20/2013; 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

b) A proposta apresentada pela CONTRATADA;  

 

c) Aplicam-se as omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002; Decreto Municipal nº 619, de 18 de maio de 2005; Lei Federal nº 8.666, de 

23 de junho de 1993, e suas atualizações; e demais normas regulamentares aplicáveis a 

espécie.  

 

d) Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o fórum da Comarca de Tatuí.  

 

Cesário Lange,  19 de julho de 2013.  

 

 

 

 

CONTRATANTE  

CONTRADADA  

 

TESTEMUNHA 01  

TESTEMUNHA 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 20/2013 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/08/2013  

HORÁRIO: a partir das 9:30 horas  

 

 

Pelo presente, designamos o Senhor (a) ____________, portador 

do R.G. nº _______________ para nosso representante credenciado a responder por esta 

empresa junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, 

exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação 

de habilitação e às propostas apresentadas para fins de participação na licitação em 

referência.  

 

 

___________________, _____ de ______________ de 2013. 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

 

 

Assinatura do Representante 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

ANEXO V 

 

MODELO (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da 

pessoa jurídica), interessada em participar no Pregão nº 20/2013, da Prefeitura Municipal 

de Cesário Lange, declaro sob as penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º, do artigo 

27, da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se 

em situação regular perante o Ministério de Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.  

 

 

 

 

Local, _____ de __________ de 20XX. 

 

 

Representante legal  

(com carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Compras e Licitações 

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Comprovante de recebimento de Edital de Licitação. 
 

 

 

Recebemos o Edital do Pregão Presencial nº 20/2013. 

 

Objeto: Equipamentos e Mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, Convênio sob 

número 001.0216.0008826/2012, junto a Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do 

Programa Qualis UBS, para o Município de Cesário Lange. 

 

 

 

___/_____/_______.  ______________________ 

 DATA    ASSINATURA 

 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA:_______________________________________ 

 

CNPJ:______________________________________________________ 

 

END.:______________________________________________________ 

 

FONE:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA_________________________________ 

 


