PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

MUNICÍPIO DE IACANGA
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
PROCESSO 108/2019
O MUNICÍPIO DE IACANGA leva ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993, fará realizar licitação
na modalidade Pregão Presencial mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
DIA: 02 OUTUBRO DE 2019
HORÁRIO: 10:00 horas (horário de Brasília/DF)
PROTOCOLO DE ENVELOPES: até às 09:30 horas (protocolo geral)
ENDEREÇO: Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, n° 480, Centro em Iacanga/SP.
I - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem como objeto a “Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde de acordo com Convênio Nº 164/2018,
Proposta Nº 001/0206/000419/2018 - SANI”.
1.2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões, aplicados à
espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo.
1.3 O MUNICÍPIO IACANGA se reserva o direito de recusar o objeto que não esteja dentro
das normas técnicas e dos padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas
necessárias forem e apontarem a fiscalização do MUNICÍPIO DE IACANGA.
1.4 A proposta comercial deverá ser ofertada em moeda corrente nacional, especificando o
valor unitário e total de cada item, visando o fornecimento dos equipamentos, incluindo as
despesas de transporte (frete) e demais dispêndios decorrentes da consecução do objeto
desta licitação;
1.5 O critério de julgamento será o menor preço, por item.
1.6 A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos,
incidentes e apurados na hipótese da ocorrência do previsto no item 1.3 deste Edital.
II - DO PRAZO, FORMA, ENTREGA E GARANTIA
2.1. A entrega dos produtos quando solicitada deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte)
dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, e correrá por conta e
risco da licitante vencedora.
2.2. Após ter sido declarado vencedor, vencidas as etapas de habilitação, adjudicação e
homologação e ainda ter assinado o Termo de Contrato, o Licitante Vencedor deverá

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

aguardar a Requisição do Contratante. A Requisição de entrega será feita de forma
INTEGRAL, no órgão, durante a vigência do Contrato. A Licitante vencedora não poderá
proceder a entrega do objeto desta licitação antes de receber a Requisição, sob pena de
recusa do recebimento e, com a requisição em mãos deverá respeitar fielmente as
solicitações ali descritas
2.3. A Licitante Vencedora DEVERÁ entregar o objeto em conformidade com os padrões e
normas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo.
2.4. O Município de Iacanga poderá recusar o recebimento do objeto que não atenda as
normas e os padrões mínimos de qualidade exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo a
Licitante Vencedora INTEGRALMENTE pelo custo de suas substituições tantas vezes quantas
forem necessárias.
2.4.1. A Licitante Vencedora se responsabilizará também por todos os custos, diretos e
indiretos, incidentes e apurados na hipótese da incidência do previsto no item 2.5 deste
Edital.
2.5. A Licitante Vencedora DEVERÁ dar prazo de garantia de pelo menos 12 (doze) meses
para todos os produtos da relação do Anexo I.
2.6. Caso seja necessário, o Município reserva-se no direito de enviar os produtos entregues
para realização de ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovar a boa execução do objeto, cujas despesas correrão por conta da Licitante
Vencedora. Caso a mesma não seja aprovada ou não apresente as especificações mínimas
exigidas neste Edital, a Licitante Vencedora deverá proceder com a troca imediata de todo o
produto, bem como estará sujeito ainda, às sanções previstas neste Edital, além de arcar
com todos os prejuízos que possam resultar.
2.7. A licitante vencedora deverá entregar os produtos em embalagens que mantenham a
integridade física dos mesmos, na Secretaria de Saúde do Município, localizada na Praça
Antônio Teixeira, s/nº, Centro - CEP 17180-000, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h,
correndo por conta da licitante vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do
fornecimento.
2.8. A licitante vencedora deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada entrega, a
contar do recebimento da solicitação;
2.8.1. Na Nota Fiscal deverá constar Município de Iacanga, endereço Avenida Joaquim Pedro
de Oliveira, nº 401, Centro, CNPJ nº 46.137.477/0001-14, Processo nº 108/2019, Pregão
Presencial 015/2019 e número do futuro Contrato.
III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
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3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta licitação e que atendam as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
3.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento
diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo
diploma legal.
3.3 Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1 consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3.2 empresa ou sociedade estrangeira;
3.3.3 empresa suspensa de contratar com o Município de Iacanga;
3.3.4 empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
3.3.5 empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
3.3.6 como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar que está
ciente e concorda com todas as condições contidas neste edital e que cumpre plenamente
com os requisitos de habilitação.
3.3.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará a licitante as sanções previstas neste Edital.
IV - DO CREDENCIAMENTO
4.1 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, devidamente autenticado,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, instrumento de procuração público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor ou desistir de
recursos 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 O representante legal ou o procurador deverá exibir documento oficial de identificação
que contenha foto.
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4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.
V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas
comerciais e os documentos de habilitação das empresas interessadas deverão ser
protocolados até às 09:30 horas do dia 02 de outubro de 2019, no setor de protocolo da
Prefeitura de Iacanga.
5.2 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes n° 01 e 02.
5.3 A declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando ao exercício do
direito de preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de
acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos
envelopes nº. 01 (Proposta) e nº. 02 (Habilitação).
5.4 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, a identificação completa da licitante, e os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
PROCESSO Nº 108/2019
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
PROCESSO Nº 108/2019
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6.1 - A proposta, deverá ser apresentada datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo,
sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; devendo ainda conter:
6.1.1 – item, (compatível com o objeto descrito), descrição técnica completa do produto
inclusive a MARCA/MODELO e FABRICANTE, inclusive juntando os CATÁLOGOS DOS
MATERIAIS ofertados; preços unitários e totais, líquidos, expressos em moeda nacional
corrente, entregues na forma estabelecida neste edital, inclusive descarga, conforme
determinado no pedido. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas
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as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação;
6.1.2 Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias;
6.2 Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade,
não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte da proponente.
6.3 Apresentada a proposta, a proponente estará automaticamente aceitando e se
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital.
6.4 Se por falha da proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será
considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra
manifestação.
6.5 Descrição técnica detalhada do produto proposto, com a indicação da procedência,
marca, modelo e fabricante de cada produto cotado, em conformidade com as
especificações do descritivo – Anexo I deste Edital.
6.6 Declaração garantindo que o equipamento ofertado possui a qualidade e funcionalidade
exigidas pelo Contratante, contando com material em perfeitas condições de uso e fabricado
com material de alta qualidade, comprometendo-se a licitante a entregar, pela mesma
cotação da proposta, modelo tecnologicamente atualizado, com características idênticas ou
superior ao modelo ofertado, em caso de descontinuidade de fabricação do modelo
proposto.
6.7 Declaração da licitante comprometendo-se com a obrigatoriedade de fornecimento dos
manuais de operação de todos os equipamentos ofertados (quando for o caso) e, quando
exigido na especificação técnica mínima, também os manuais de manutenção dos mesmos.
6.8 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
6.9 Não serão consideradas alternativas que ofereçam vantagens em relação às demais
proponentes.
6.10 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos e indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título.
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir:
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
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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.
7.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
7.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.1.2.2 - provas de regularidade, em plena validade, para com:
7.1.2.2.1 - a Fazenda Federal (consistindo em certidão negativa de tributos e contribuições
federais e certidão de quitação da dívida ativa da união, expedida pela procuradoria da
fazenda nacional, ou, Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União);
7.1.2.2.2 - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa quanto
a Dívida Ativa do Estado);
7.1.2.2.3 - a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários, do domicílio ou sede da
licitante e em nome da mesma);
7.1.2.2.4 - a prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos Tributos
mobiliários, deverá ser feita mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos
Imobiliários ou Positiva com Efeitos de Negativa em nome da licitante, expedida pela
Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da mesma. No caso da licitante não possuir
imóveis em seu nome, a mesma deverá apresentar certidão negativa ou positiva com efeitos
de negativa, expedida pela Prefeitura Municipal de seu domicílio ou sede, comprovando esta
situação. As provas de regularidades relativas aos tributos mobiliários e imobiliários poderão
constar de uma certidão única ou de documentos separados.
7.1.2.2.5 - a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, em plena validade,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei,
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal e Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa (CPDN) emitida pelo INSS, ou pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº03, de 02/05/2008;
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7.1.2.3. Se a empresa proponente for microempresa ou empresa de pequeno porte, para
usufruir do tratamento diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá apresentar a declaração constante do Anexo V.
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição:
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de cinco dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Iacanga,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, com base no
artigo 43 §1º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem b, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retornar os atos
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº
10.520/02.
7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.3.1) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de
apresentação da proposta;
7.1.3.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei. Deverá ser apresentado em cópia autenticada, já
arquivado na Junta Comercial ou órgão competente ou extraído do Livro Diário, com a
apresentação dos termos de abertura e encerramento devidamente registrados em órgão
competente, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da
data da apresentação da proposta.
7.1.3.3- As Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, ficam liberadas da apresentação do
balanço patrimonial, devendo o mesmo ser substituído por Declaração de que se trata de
ME ou EPP, assinada por representante legal manifestando essa condição, acompanhada de
ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas
Jurídicas ou documento expedido pela Receita Federal onde conste que a licitante é
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.1.4 Qualificação Técnica
7.1.4.1 Atestado (s) de bom desempenho anterior, em contrato da mesma natureza e porte,
fornecidos pelas contratantes; estes atestados deverão conter, necessariamente, a
especificação do tipo de compra, com indicações das quantidades fornecidas e do prazo de
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execução, bem como outros dados característicos dos fornecimentos a serem prestados,
bem como sua avaliação, inclusive quanto à assistência técnica e manutenção dos
equipamentos durante o período de garantia.
7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
7.1.5.1 declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação,
que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência
de fatos supervenientes (Anexo III);
7.1.5.2 declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo como menor aprendiz (Anexo
IV).
7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.2.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias
da data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos
documentos, exceto para o documento solicitado no item 7.1.3.1 deste edital;
7.2.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente;
7.2.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pela Pregoeira ou membro da
equipe de apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º8.666/93, apresentados pelo menos
trinta minutos antes da abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se
façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a
autenticação requerida, ao representante legal presente.
7.2.2 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital; salvo, certidões de cunho fiscal com validade própria se estiverem vencidas no
cadastro; pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pelo Município de Iacanga,
desde que em plena validade, e com a qualificação pertinente ao seu ramo de atividade
compatível com o objeto do certame;
7.2.3 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da
licitante, com o número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte:
7.2.3.1 – se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ;
7.2.3.2 – se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;
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7.2.3.3 – se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a
filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial,
concomitantemente.
VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1 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 15 (quinze) minutos.
8.2 Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo
II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
8.2.1 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
8.3 A análise das propostas pela Pregoeira 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) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) que apresentem preço inexequível;
d) que não estejam acompanhadas dos catálogos.
8.3.1 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.
8.3.2 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
8.4 As propostas classificadas seguirão 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

8.4.1 Para efeito de seleção será considerado o preço total do item.
8.5 A Pregoeira 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.
8.5.1 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.
8.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive
em relação ao primeiro.
8.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.7.1 Havendo empate, será assegurada a preferência de contratação para microempresas
e empresas de pequeno porte.
8.7.2 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço.
8.8 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.8.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
8.9 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado.
8.10 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
8.11 Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
8.11.1 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.
8.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
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8.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.13.1 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
8.13.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira 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 aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8.16 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja
formalizada a assinatura do Termo de Contrato pela licitante vencedora. Após este fato,
ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este
prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos;
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 - 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.
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
9.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira fará juízo de admissibilidade e poderá reconsiderar a
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
9.4 - 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.
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9.5 - O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará
a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6 - A adjudicação será feita por ITEM.
9.7 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte:
9.7.1 - Somente serão válidos os documentos originais acompanhados do termo de recurso e
protocolados diretamente no Protocolo da Prefeitura de Iacanga, não sendo admitidos por
e-mail ou fac-símile;
9.7.2 - Não protocolando na forma definida, a Pregoeira não apreciará o teor dos citados
memoriais.
X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
DA LICITAÇÃO
10.1 - A entrega será total, devendo ocorrer no horário normal de expediente, diretamente
na Secretaria de Saúde Municipal, onde serão conferidos em quantidade e qualidade, com
vistas a atender as características pactuadas no contrato.
10.2. Após a solicitação dos produtos pela Secretaria de Saúde, a Contratada deverá efetuar
a entrega dos mesmos no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da solicitação.
10.3 - Serão rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações
diferentes das constantes neste Edital e seus anexos e, se for o caso, marcas diferentes das
informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazo definidos.
10.7 - Serão ainda rejeitados no recebimento os produtos que apresentarem qualidade
insatisfatória e defeitos, não atendendo as normas, mesmo que seja apenas um produto
dentro do carregamento que por qualquer motivo não esteja em acordo com o pactuado o
mesmo será devolvido, devendo ser reposto no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.
XI - DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS
11.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, na forma da cláusula anterior, a
Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeição por quaisquer dos motivos elencados na
clausula anterior, 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 do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados da
notificação por escrito;
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b) se disser respeito à diferença de quantidade, 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 úteis, contados da notificação
por escrito.
XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Iacanga pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais a licitante
que:
12.1.1 não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
12.1.2 deixar de entregar documentação exigida no Edital;
12.1.3 apresentar documentação falsa;
12.1.4 não mantiver a proposta;
12.1.5 comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6 fizer declaração falsa;
12.1.7 cometer fraude fiscal.
12.2. Em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos será aplicada multa de mora
à licitante vencedora, no valor correspondente de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o
valor da aquisição, por dia de atraso.
12.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração do
Município de Iacanga poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
12.3.1 advertência;
12.3.2 multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
12.3.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
12.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a licitante vencedora ressarcir o Município de Iacanga pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO
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13.1 - O pagamento será realizado após o recebimento e aceite do objeto, no prazo de até
30 (trinta) dias, contados da data do recebimento definitivo do material entregue e
apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhada da prova de regularidade com a
Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
sendo que os recursos financeiros serão atendidos pela seguinte dotação:
13.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida
no item anterior.
13.3 - A adjudicatária deverá indicar o número de sua conta corrente, agência e banco
correspondente, para fins de depósito dos valores a receber.
13.4 - A ausência dos documentos atualizados relativos à regularidade com a Previdência
Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, ensejará a
suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja
normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;
13.4.1 - na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará jus a
nenhum tipo de atualização monetária ou qualquer acréscimo e, na ocorrência de bloqueio
no fornecimento dos materiais motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções
previstas neste edital.
CLÁUSULA XIV - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
14.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante
petição
a
ser
enviada
exclusivamente
para
o
endereço
eletrônico
licitacoes@iacanga.sp.gov.br.
14.2. A Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá
sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
14.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame.
14.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser
enviados a Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, através do endereço eletrônico licitacoes@iacanga.sp.gov.br.
14.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no endereço eletrônico www.iacanga.sp.gov.br, para conhecimento da sociedade em geral e
dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para
obtenção das informações prestadas.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - 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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15.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas
porventura apresentadas pelos representantes legais presentes.
15.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
15.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas, serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.
15.4 - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente edital, do qual será
extraído um resumo que será publicado na forma da lei.
15.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão
devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente.
15.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.
15.8 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência/Especificação dos Produtos;
Anexo II - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo III - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;
Anexo IV - Modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho;
Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI – Modelo de Procuração para credenciamento;
Anexo VII - Minuta do contrato;
Anexo VIII – Modelo de Proposta.
15.9 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na
legislação que rege o presente certame.
15.10 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas
pelo interessado: no Setor de Licitações, na Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, n.º 428,
Centro, Iacanga (SP), telefone (14) 3294-9400 ou e-mail licitacoes@iacanga.sp.gov.br.

Iacanga, 28 de agosto de 2019.

ISMAEL EDSON BOIANI
Prefeito
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ANEXO I
Especificação do Objeto e Quantidade Estimada
OBJETO
“Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de
Saúde de acordo com Convênio Nº 164/2018, Proposta Nº 001/0206/000419/2018 - SANI”.
JUSTIFICATIVA
Justificativas anexadas no Ofício pela Secretária de Saúde.
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
Bicicletas Ergométricas - Bicicleta Ergométrica; Em Aço Carbono, Carenagem Em UN
02
Polietileno de Altereis., Horizontal, Capacidade Máxima 150kg; Sistema
Eletromagnético, 8 Regulagens, Carga de 4.9 a 39.2 Nm, 146x63x104cm, Peso 36kg,
Cor Preta; Com Computador Marcador de Calorias, Pulsação, Etc Veloc., dist,
cronômetro, Display Em Lcd; Monitoração Cardíaca Por Sensor de Lóbulo de Orelha,
Pés Dianteiros Com Rodas; 3 Anos de Garantia;
Mesas para Exames - Com Estrutura Em Chapa de Aço, Com Pintura Epoxi Após UN
04
Tratamento Antiferruginoso. Capacidade 120 Kg; Com Pês Protegidos Por Ponteiras de
Borracha Ou Pvc; Leito Em Espuma de Poliuretano Injetado, Revestido Em Vinil,
Densidade 28 e 6 Cm de Espessura; Com Cabeceira Móvel, regulável Através de
Cremalheiras; Acompanha Suporte para Papel; Dimensões: 190 x 65 x 80 Cm (cxlxa)
Aproximadamente; Inclui: Garantia 5 Anos;
Cadeiras de Rodas - Cadeira de Rodas; 160 Kg; Dobrável Em Duplo X; Em Aço UN
02
Cromado; Assento e Encosto Em Courvin Anti-chama; Rodas Dianteiras 8, Traseiras 24
Maciço Em Poliuretano; Removível e Com Trava; Removíveis e Eleváveis; Removível;
Freios Nas Rodas Traseiras; Largura do Assento e Encosto 60 Cm; Anti-tombo, Encosto
Com Porta Objeto, Garantia Mínima de 12 Meses;
Barra Paralela - Especificação Técnica: Barras Paralelas para Fisioterapia; para UN
01
Reabilitação de Pacientes; Regulagem de Altura Com Engate Rápido; Estrutura Em Aço
Carbono; Com Pintura Epoxi, Tablado Emborrachado; Largura Mínima de 120 Cm;
Largura Máxima de 150 Cm; Altura Mínima de 110 Cm; Altura Máxima de 130 Cm;
Peso Aproximado de 58 Kg;
Ultrassom para Fisioterapia - Tecnologia de operação microcontrolada: possibilita UN
01
programação via teclado, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos
dados; Visor em cristal líquido: facilita a visualização, consome menos energia, gera
maior conforto para os olhos e confere design moderno ao equipamento; Frequência
de 1 e 3 MHz: proporciona efetividade terapêutica em tecidos superficiais e
profundos. Pode ser utilizado em tratamentos tanto na área da reabilitação como na
estética; Modo de emissão onda contínua ou pulsada: possibilita o tratamento de
doenças em fases tanto agudas quanto crônicas; Timer de até 30 minutos: permite
praticidade nas terapias, pois, desta forma o profissional não necessita marcar o
tempo total de terapia. Ao final da terapia, o equipamento desliga-se
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6

7

8

9

automaticamente; Saída para terapia combinada: possibilita associar correntes de
média e baixa frequência ao ultrassom, com o objetivo de diminuir o tempo de
terapia, além de intensificar os resultados esperados de acordo com as necessidades
do terapeuta e objetivos de tratamento; Protocolos pré-programados: auxilia o
profissional nas terapias, confere comodidade durante a rotina clínica diária; Sensor
térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C: previne danos ao cristal
piezoeléctrico contido no cabeçote e evita lesar o paciente; cabeçote com ERA de 7
cm², leve e de formato ergonômico: confere conforto ao profissional durante os
atendimentos; Fácil de manusear: acompanha manual de instruções ilustrativo e
didático, facilitando o entendimento do manuseio da navegação do equipamento;
Proporciona efeito terapêutico de forma não invasiva, não causa dependência e não
gera efeitos colaterais: não interfere na rotina diária dos pacientes;
Infravermelho para Fisioterapia - Aparelho Infravermelho c/Pedestal e Rodízios;
Laser de Terapêutico de Baixa Intensidade - Laser; Terapêutico de Baixa Intensidade
Microprocessado, com 02 Canetas Autoclaváveis ; Aplicação Em Analgesia e
Reparação Tecidual, Redução de Processos Inflamatórios ; Caneta Vermelho Visível
Com Potência de 100mw e Caneta Infravermelho Invisível Com Potência de 150mw ;
de Onda de 830nm e 905nm ; Alimentação: 127/220 V, 60 Hz, Bivolt ; Opção Modo
Programado e Assistido, Ajuste de Intensidade, Frequência e Dose, Mostrador Digital ;
Acompanham: Maleta, 02 Oculos, Pedal, 02 Canetas e Chave de Segurança ;
Dimensões: Conforme Disponibilidade do Mercado ; Inclui: Garantia 2 Anos,
atualização de Software, certificado de Aferição e Calibração ;
Aparelho de Correntes para Fisioterapia - Possuindo 8 tipos de correntes diferentes
que permitem ao profissional oferecer aos seus clientes diversos tipos de
tratamentos. Ele é um estimulador neuromuscular transcutâneo de quatro canais com
controles independentes para os tratamentos com corrente Aussie, Russa, TENS, FES,
Interferência Tetrapolar, Interferencial Bipolar, corrente polarizada, Microcorrente e
corrente High Volt (corrente pulsada de alta voltagem). Possui 54 protocolos préprogramados e 20 protocolos particulares conferindo ao profissional segurança nas
aplicações e liberdade para formar seus próprios protocolos e deixar salvos no próprio
equipamento, sendo uma opção completa para a sua clínica. Alimentação: 100 - 240V
~ 50/60 Hz; Potência de entrada: 85 VA; Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Action/
Capacidade de ruptura 50ª; Classe Elétrica: Classe II; Proteção Elétrica: Tipo BF; Faixa
de temperatura durante o transporte e armazenamento: 5 - 50°C / 41 - 122 °F; Faixa
de temperatura operacional do ambiente: 5 - 45 °C / 41- 113 °F Dimensões:
37x31,5x12,5 (LxPxA);Peso: 2,5 Kg.
Aparelho de Ondas Curtas para Fisioterapia – Produz calor profundo utilizado em
tratamentos pós-fratura, contusões, mialgias, lombalgias, etc. auxiliando o aumento
de fluxo sanguíneo, alívio das dores e espasmos musculares, diminuição da rigidez
articular, resolução da inflamação. Aparelho de Ondas Curtas para Fisioterapia por
placas; Modos de operação: contínuo e pulsado; Frequência de operação: 27,12 Mhz ±
0,6%; Intensidade máxima de saída: Modo contínuo: 180W ± 15%; Modo pulsado:
250W (pico) ± 10%; Parâmetros modo pulsado: Parâmetros modo pulsado: Duração
dos pulsos: 400uS ± 10%; Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230,
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300 e 400 Hz. ± 10%; Sintonia: ajuste de sintonia c/indicador em barra de led’s.;
Controle de intensidade: permite um ajuste sensível e linear. Temporizador: 10-30 min
± 20% com sinalização acústica e desligamento do circuito de saída; Alimentação:
117/220V; Consumo máximo: 550VA; Classe de segurança e proteção: classe I parte
aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:1998; Classificação UMDNSTM:11-248
Acessórios: -01 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12x17cm; 01
manual do usuário; -01 cabo de força tripolar, -02 cabos (silicone) para conexão com
eletrodos de placas; -04 distanciadores de lã (12 x 17 cm); -04 invólucros de tecido
(algodão) para eletrodos de placas Acessórios opcionais: conjunto de braço articulado
para eletrodo tipo Schliephake, Eletrodo Circular tipo Schliephake com área de 130
cm² ou 85 cm².
Foco Auxiliar e Ginecológico com Lâmpada de Led com Espelho - Com haste superior
flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada.
Altura variável entre 100 a 150 cm; Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base
do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao
equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de
LED (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo
observado. Peso líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100; Produto projetado em
conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2;
Certificado Inmetro.
Cadeira Odontológica - Movimentos do assento e encosto acionados por
motorredutores elétricos. Articulação única central entre assento e encosto que
permitem a melhor aproximação do profissional ao paciente em qualquer posição de
atendimento e evita riscos de acidentes com as mãos do paciente nas articulações nos
momentos de movimentação da Cadeira. Três ou mais posições de trabalho
automáticas e programáveis. Posição de “Volta a Zero” automática. Três ou mais
intensidades luminosas no refletor. Pedal de comando integrado na base da Cadeira;
com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho,
botão para acionamento automático da posição “Volta a Zero”, botões para
programação das intensidades e acionamento do refletor e alavanca para
acionamento prático e rápido dos movimentos básicos da cadeira (sobe/desce
assento, sobe/desce encosto). Encosto de cabeça bi-articulado com trava mecânica
para fixação de altura. Estofamentos confeccionados em material resistente e
confortável, revestidos com PVC de superfície lisa e sem costuras. Protetor de
calcanhar em plástico transparente. Estrutura metálica; balanceada que elimina a
necessidade de fixação da Cadeira ao solo, com tratamento contra oxidação.
Equipo Odontológico - Tipo acoplado com sistema de freio pneumático, pontas com
acionamento individual e automático. Uma seringa tríplice, um terminal tipo bordem
para baixa rotação e um terminal tipo bordem com spray para alta rotação, uma
caneta de ultra som piezo-eletrico com capas removíveis e autoclaváveis,
acompanham 3 tips perio diferentes entre si, uma caneta de jato de bicarbonato
autoclavável e com reservatório de pó integrado ao equipo. Comando de mão para
todas as funções do equipamento; reservatório para água, externo e transparente.
Sistema para desinfecção interna das mangueiras com reservatório exclusivo para
desinfectante. Pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio
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de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação; equipo com pegadores.
Bandeja em aço inoxidável. Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de
conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360º das
peças acopladas, spray externo, com recurso de inversão de rotação e regulagem de
3.000 à 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 65 litros/min.Contra ângulo
esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra,com
relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre
o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de
alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada
com sistema lateral de acoplamento. Peça reta esterilizável em autoclave, de formato
anatômico e diâmetro externo de 20 mm, acoplável ao micromotor com sistema intra
através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1,
possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre o micromotor e peso de
42,5 g. Caneta de alta rotação com 400.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em
latão e rolamentos de cerâmica com canais arredondados de pega, cabeça de
tamanho reduzido, sistema de conexão dois furos, 3 furos spray direcionado à ponta
ativa da broca, turbina micro balanceada, sistema Push Botton de substituição da
broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min);
Mocho - Com alavancas localizada abaixo do assento, com funções de regulagem a gás
da altura do assento e regulagem através de mola da distância entre assento e
encosto. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que amolda-se
ao contorno das pernas e estrutura em polímero, encosto ergonômetro com ampla
área de apoio das costas e regulagem de altura estofamentos em poliuretano injetado
e recobertos em PVC expandido lavável sem costuras;
Unidade Auxiliar Odontológica - Acoplada, acompanha movimentação da cadeira.
Com braço móvel. Dois sugadores Alta Potência com adaptador de cânula em metal
autoclavável com sistema abre e fecha vácuo, com acionamento e com separador de
detritos de aço inoxidável e acesso externo na caixa de comando. Uma seringa
tríplice. Caixa de comando integrada na base da Cadeira. Mangueiras do sugador
com engate rápido para facilitar desinfecção. Comando elétrico para acionamento da
água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da
água evitando desperdícios. Bacia em porcelana e removível com ralo separador de
detritos. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Suporte
móvel para sugadores. E Fotopolimerizador de resinas compostas, com transmissão de
luz emitida por LEDs (Diodo Emissor de Luz), compatível com todas as resinas
fotopolimerizáveis (que possuam canforoquinona em sua composição) disponíveis no
mercado, superfície lisa de fácil desinfecção, sinal sonoro com intervalos de dez
segundos, programação eletrônica do tempo de emissão da luz e desligamento
automático com programação até 100 segundos, emissão gradativa de luminosidade,
ponteira com giro livre sobre a peça de mão, tecla de membrana com função
liga/desliga, luz fria com comprimento de onda de 480 nM (luz azul) e potência
programável entre 400 a 600 mW/cm2, peça de mão com cabo liso, comutação
automática de tensão de 100 a 200 V
Refletor LED Odontológico - Acoplado. Acompanha movimentação da cadeira.
Braços com movimentação horizontal e vertical. Cabeçote de ampla mobilidade com
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giro de 360º. Monofocal com espelho multifacetado. Com led que pode ser
facilmente substituída sem a necessidade da utilização de ferramentas especiais ou
intervenção técnica. Três ou mais níveis de iluminação programados com controle
total no pedal da Cadeira. Potência luminosa de 30.000 lux ou mais. Protetor de LED
em policarbonato transparente;
Cadeiras fixas com braço – na cor preta, braço corsa, espuma injetada e tecido Preto.
Largura: 58 cm x Altura: 88 cm x Profundidade: 61 cm
Cadeiras giratória com braço – giratória, na cor preta, braço corsa, espuma injetada e
tecido Preto. Largura: 58 cm x Altura: 88 cm x Profundidade: 61 cm
Arquivos - Arquivo de aço curto com 3 gavetas para pasta suspensa; Fechamento por
chave; Espessura: chapa 26 (0,40mm). Medidas: altura 1010mm x largura 460mm x
profundidade 570mm. Gavetas que deslizam sobre patins de plástico. Produto com
fostatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Acompanha pés reguláveis.
Microcomputadores Completos - Desktop com Processador de 4 Núcleos Reais, 8
Threads; Com Frequência de Clock Real, Igual ou Superior a 3,6 Ghz; Memória Ram
Ddr3 1600 Mhz ou Superior; de no mínimo 8 Gb, Placa Mae com memoria Dual
Channel; 4 Slots de Memoria 1600 Mhz; Cache 08 Mb; Controladora de Disco Padrão
Sata Iii, Tecnologia Smart; Com 1 Disco Rígido; de 1 Tb; Padrão Sata Iii 7200 Rpm;
Barramento da Controladora de Vídeo Padrão Pci Express; Portas de Comunicação Usb
Nas Partes Frontal e Traseira; Teclado Multimídia Abtn2 Com Conexão Usb ; com Drive
de Gravador de Cd/dvd (dvd+/-r/rw); Mouse de 2 Botões, Ótico, Conexão Usb; Placa
de Rede com Funcionalidade Padrão Ieee 802.3 10/100/1000 Rj 45; Gabinete com
Fonte Atx 500 Watts Real; Acondicionado em Embalagem que garanta total
integridade do produto; sem sistema operacional; Garantia Mínima de 12 Meses;
Com Cabos, Manuais, Drives de Instalação.
Monitores - Monitor de Led de 19,5"; Resolução Gráfica de 1920 x 1080 Pixels a 60 Hz.
Garantia de 12 meses.
Multifuncionais - Multifuncional; Com Função de Impressora, Scanner e Copiadora;
Impressão Jato de Tinta Colorida; Velocidade Mínima Em Preto 27 Ppm; Velocidade
Mínima Em Cores 10 Ppm; Resolução Mínima Na Cor Preta de 6000 x 1200 Dpi;
Resolução Mínima 6000 x 1200 Dpi Em Cores; Memoria Mínima de 64 Mb; Papel Ate
21,6 × 35,6 Cm (tamanho Oficio); Capacidade Minima Da Bandeja de Entrada 100
Folhas; Resolução Mínima de Digitalização Interpolada 19200 x 19200dpi, Resolução
Optica 1200 x 2400 Dpi; Quantidade de Cores 24 Bits Ou Superior; Ampliação/redução
Da Copia 25% - 400%; Escaneamento Largura 213,9 Mm Comprimento 295 Mm;
Interface Usb - Wi-fi Ieee 802.11b/g/n (modo Infraestrutura/ad-hoc); Quantidade de
Copias Empilhadas Ou Ordenadas Em Ate 99 Paginas; Velocidade Mínima de 20 Cpm
(copias Por Minuto) Em Preto; Velocidade Mínima de 14 Cpm (copias Por Minuto)
Colorido; Capacidade Da Bandeja de 100 Folhas; Capacidade de Saída Ate 50 Folhas;
Windows 8 /Windows 7/ Windows Vista/ Xp/xp Professional X64/server 2008 / 2008
R2/ Server 2003 / Se; Com Software de Instalação; Garantia de No Mínimo 12 Meses;
Com Manual Em Português; Com Cabo de Alimentação e Cartuchos de Tinta;
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1. - Os produtos cotados deverão atender as normas de qualidade aplicadas à espécie,
respondendo o fornecedor por qualquer ocorrência verificada pela equipe de fiscalização;
2. - Todos os materiais a serem fornecidos, deverão ser de 1a qualidade e quando da sua
efetiva entrega, serão conferidos em quantidade e qualidade, com vistas a atender as
características técnicas estabelecidas pelo setor responsável;
3. - O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o produto que não esteja dentro das
normas e dos padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA,
integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e
apontarem a fiscalização;
4. - A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos,
apurados na hipótese da incidência do previsto no item anterior, sendo que todas as
despesas correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo ao Município qualquer ônus.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
“DECLARAÇÃO”

Ao
MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL

Ref.: Processo n.º 108/2019- Pregão Presencial n.º 015/2019
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de 2019.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
“DECLARAÇÃO”

Ao
MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL
Ref.: Processo n.º 108/2019 - Pregão Presencial n.º 015/2019

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na
licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o
Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar
ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2019.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO
“DECLARAÇÃO”

Ao
MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL
Ref.: Processo n.º 108/2019 - Pregão Presencial n.º 015/2019

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2019.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório,
que
a
empresa
___________________________________________________________ (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ n° ____________________________________ é Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório do Pregão Presencial n° 015/2019, realizado pelo Município de Iacanga, Estado de
São Paulo.

Local e Data.
______________________________________________
Nome do representante
RG n°:
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ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a
empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF
sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por
seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º .............
e CPF
n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a).....................................,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a
quem confere poderes para representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º
..../2019, instaurado pelo Município de Iacanga, em especial para firmar declarações e atas,
apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos,
interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame acima indicado.

Local e data.
Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato
social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO N.ºxx/2019

Processo Administrativo n.º ...../2019
Pregão Presencial n.º ...../2019
Aquisição de .........., que entre si fazem o Município
de Iacanga e a Empresa ..........

Aos _____ dias do mês de __________ do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, de um
lado o MUNICÍPIO DE IACANGA, entidade de direito público interno, com sede
administrativa na avenida Joaquim Pedro de Oliveira, nº 401, Centro, Iacanga, estado de São
Paulo, CEP: 17.180-000, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.477/0001-14, neste ato representado
pelo Prefeito, Senhor ISMAEL EDSON BOIANI, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG/Nº 8.475.899 e CPF/MF/Nº 813.919.948-68, residente e
domiciliado na Rua José Caldas de Souza, nº 161, Centro, em Iacanga, estado de São Paulo e
de outro lado a empresa __________, com sede na cidade de __________, na rua
__________ n.º _____, inscrita no CNPJ sob n.º __________, com inscrição estadual n.º
__________, neste ato representada legalmente pelo seu __________, senhor __________,
(qualificação: estado civil, naturalidade, CPF, RG, endereço domiciliar), partes doravante
designadas simples e respectivamente como CONTRATANTE e CONTRATADA, que, de
comum acordo resolveram, observadas as disposições legais contidas na Lei Federal n.º
8.666 de 21 de junho de 1.993, com suas ulteriores alterações, firmarem o presente
Instrumento conforme previsto na Cláusula Primeira e seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1

O objeto do presente Contrato é o fornecimento de ..............................

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA, GARANTIA E
FISCALIZAÇÃO
2.1. A entrega dos produtos, quando solicitada deverá ocorrer no prazo máximo de 20
(vinte) dias corridos a contar do recebimento da solicitação, que correrá por conta e risco da
Contratada e será procedida de acordo com as necessidades do órgão requisitante que irá
fixar a quantidade de cada entrega.
2.2. Todos os itens ofertados DEVERÃO estar aptos a utilização imediata no ato do
fornecimento,
2.3. Os produtos cotados deverão atender as normas de qualidade aplicadas à espécie,
devendo ser de 1a qualidade respondendo o fornecedor por qualquer ocorrência verificada
pela equipe de fiscalização;
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2.4. A Contratada DEVERÁ entregar o objeto em conformidade com os padrões e normas
aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade e funcionalidade do
mesmo.
2.5. O Município de Iacanga poderá recusar o recebimento do objeto que não atenda as
normas e os padrões mínimos de qualidade exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo a
Contratada INTEGRALMENTE pelo custo de suas substituições tantas vezes quantas forem
necessárias.
2.5.1. A Contratada se responsabilizará também por todos os custos, diretos e indiretos,
incidentes e apurados na hipótese da incidência do previsto no item 2.5 do Edital.
2.6. A Contratada DEVERÁ dar prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses para os objetos
licitados.
2.7. Caso seja necessário, o Município reserva-se no direito de enviar uma amostra dos
produtos entregues para realização de ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para comprovar a boa execução do objeto, cujas despesas correrão por
conta da Contratada. Caso a mesma não seja aprovada ou não apresente as especificações
mínimas exigidas neste Edital, a Contratada deverá proceder com a troca imediata de todo o
produto, bem como estará sujeito ainda, às sanções previstas neste Edital, além de arcar
com todos os prejuízos que possam resultar.
2.8. A Contratada deverá entregar os produtos em embalagens que mantenham a
integridade física dos mesmos, na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Praça
Antonio Teixeira, s/nº, Centro - CEP 17180-000, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento.
2.9. A Contratada deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada entrega, a contar
do recebimento da solicitação;
2.9.1. Na Nota Fiscal deverá constar “Município de Iacanga”, endereço Avenida Joaquim
Pedro de Oliveira, nº 401, Centro, CNPJ nº 46.137.477/0001-14, Processo nº 108/2019,
Pregão Presencial 015/2019 e número deste Contrato.
2.10 Fica nomeado (a) o (a) Sr.(a)........................., para atuar como Gestor (a) do Contrato,

que ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto
contratado, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando
do recebimento definitivo, o que não exclui nem reduz as responsabilidades da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DA
RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
3.1 Pagará, o CONTRATANTE à CONTRATADA, pelo objeto relacionado na Cláusula Primeira,
o valor de R$ __________ (__________).
3.2 A Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, na
qual deverá constar o número do Processo e do Contrato, para liquidação e pagamento da
despesa pelo Município de Iacanga, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente em até 30 dias da entrega e recebimento dos produtos.
3.3 Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, impostos,
taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e
trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a quitação destes.
3.4. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões
apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal, a CONTRATADA
deverá providenciar a imediata atualização das mesmas.
3.5 A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.4,
implicará na suspensão do (s) pagamento (s) até a devida regularização dos mesmos por
parte da CONTRATADA.
3.6 Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa
exclusiva da CONTRATADA, nos termos do previsto no item 4.5.
3.7 Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos termos da
Lei Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de
preços de que trata o artigo 65, II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 O contrato terá vigência até a entrega definitiva do objeto.
4.2 As estipulações relativas às obrigações da contratada não se vinculam ao prazo acima
indicado, ficando a contratada obrigada à prestação de assistência técnica no prazo da
garantia dos bens.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1 Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de
Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal sobre licitações, cabe
à CONTRATADA:
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5.1.2 Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais
ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à assistência técnica dos
equipamentos e dos bens adquiridos;
5.1.3 Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários.
5.1.4 Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do
contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
5.1.5. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que
interfiram na execução do contrato;
5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;
5.1.7. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execução do contrato;
5.1.8. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
5.1.9. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal
n° 8.666/93;
5.1.10. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pelo
CONTRATANTE;
5.1.11. A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
bens que apresentarem qualquer irregularidade;
5.1.12. Efetuar, após a montagem e instalação dos equipamentos, os testes de
funcionamento dos mesmos, acompanhados de representantes do CONTRATANTE. As falhas
ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser prontamente reparados ou substituídos
pela CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE, mesmo quando o defeito não possa ser
corrigido no local.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
6.1 Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das
disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE:
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6.1.1. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da execução contratual;
6.1.2. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe
acesso às suas instalações;
6.1.3. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito,
independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma
das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
7.2 A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após
regular notificação ao CONTRATANTE, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de antecedência e
desde que persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das
seguintes hipóteses:
7.2.1 A supressão, pelo CONTRATANTE, de itens unitários que acarrete modificação do valor
inicial do Contrato, além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93
e ulteriores alterações;
7.2.2 A suspensão da execução do Contrato por ordem escrita do Chefe do Poder Executivo
Municipal, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
7.2.3 Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Chefe do Poder
Executivo, que totalizem o prazo superior à 240 (duzentos e quarenta) dias, não se
computando, para tanto, aquelas suspensões cujas causas determinantes hajam decorrido
de casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
7.3 A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de
caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato, hipóteses em que as partes se comporão quanto à eventuais indenizações devidas
reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito isentarem-se mutuamente.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 Pelo atraso para fornecimento do objeto e/ou descumprimento dos demais prazos, fica
estipulada multa moratória no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculado
sobre o valor total do Contrato.
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8.2 No caso de rescisão contratual em favor do CONTRATANTE e de pleno direito, a
CONTRATADA, cumulativamente com a multa moratória, fica obrigada ao pagamento da
multa rescisória em qualquer hipótese, no valor de 20% (vinte por cento), calculado sobre o
valor remanescente do Contrato, devidamente corrigido.
8.3 No caso de rescisão pela inexecução parcial do Contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA os valores devidos pelo cumprimento parcial do mesmo, descontando-se
multas e demais valores devidos ao CONTRATANTE.
8.4 As multas, moratória e rescisória que serão cobradas cumulativamente, serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ou cobradas judicialmente quando,
notificada, a CONTRATADA não efetuar o pagamento das mesmas no prazo fixado.
8.5 A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a aplicação das demais
penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente Instrumento, às quais,
desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como a cobrança de perdas e danos que o
CONTRATANTE venha a sofrer em face da inexecução parcial ou total do Contrato.
8.6 Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data que o objeto
deveria ter sido entregue. O recebimento provisório do objeto suspende a mora, voltando,
entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da comunicação de sua rejeição à
CONTRATADA, valendo os dias já corridos.
8.7 A rescisão acarreta as consequências previstas no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93,
sem prejuízo das demais sanções legais e contratuais.
8.8 Penalidades a que se sujeita o CONTRATANTE:
8.8.1 Sujeita-se o CONTRATANTE, às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Dotação Orçamentária
n.º .
9.2 Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente, o
Pregão Presencial n.º 015/19 e a Proposta da CONTRATADA, com todos os seus anexos.
9.3 Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste
Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se
este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas
mesmas.
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9.4 Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação de normas pertinentes
às Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
9.5 Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da
Comarca de Ibitinga como o competente para dirimir as questões suscitadas da
interpretação deste Contrato, do Edital ou da Proposta da CONTRATADA.
9.6 É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a
CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo
admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja
prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
9.7 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e/ou supressões do objeto, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º
8.666/93 e ulteriores alterações.
E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o
presente Contrato que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e validade, na presença das
testemunhas abaixo qualificadas e assinadas.
ISMAEL EDSON BOIANI
Prefeito
Empresa:
Testemunhas:
1) _______________________________ 2) _______________________________
RG nº .................................................. RG nº .................................................
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA
Nome da empresa participante:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Fax:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Banco:
Conta Corrente:
Agência:
Cidade:
Examinadas as condições contidas no Pregão Presencial n.º 015/19, propomos:
Item
Item Quant. Unid.
Descrição
R$
Unitário
01
01
Unid Deverão ser detalhadamente descritos os
produtos com todos os seus componentes,
indicando a marca e modelo de cada produto
ofertado.

R$
Total

...........................................................................
Nome Completo/CPF/RG Assinatura
Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento e os objetos do
presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital
e seus Anexos, incluídos nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e
tributos devidos.
Declaramos que a validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias.
Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Edital da licitação
em referência e em seus anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira ou trabalhista com servidor ou dirigente do Município de
Iacanga.
Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Contrato:
Nome:
Data de nascimento:
Nacionalidade:
Estado civil:
Profissão:
Residência e domicílio:
Cidade:
Estado:
C.P.F.:
R.G.:
Telefone:
E-mail pessoal:
E-mail profissional:

