PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020
EDITAL Nº 017/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE
EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA II, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL tem como objetivo
manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as
contrações dos licitantes vencedores do pregão.
A entidade licitante, não se obriga a contratar dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação
específica para o objeto acima citado, hipóteses em que, em igualdade de condições, o beneficiário do
registro terá sempre preferência.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09h e 00min do dia 04/03/2020 até às 09h e 00 min do dia
17/03/2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09h e 00min às 10h e 00min do dia 17/03/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10h e 00min do dia 17/03/2020.
SETOR INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101,
Centro, Potim/SP, CEP 12.525-000.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
016/2020.
E-MAIL: licitacao@potim.sp.gov.br - Telefone: (12) 3112-9200. Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet http://www.potim.sp.gov.br.
A Prefeitura Municipal de Potim torna público que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO
NA FORMA ELETRÔNICA, conforme estabelecido neste instrumento convocatório.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 543/2010, 549/2010 e 1400/2019, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e
atualizações posteriores.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório, devendo os valores para a proposta corrigida serem lineares em todos os itens, não podendo
ultrapassar os valores orçados pela municipalidade, pois se o item estiver com valor acima do orçado a
licitante será considerada DESCLASSIFICADA.
Para que se efetue o cadastro reserva, todos os participantes do Pregão deverão anexar o
“Contrato Social ou documento equivalente”, na página da BNC, quando do cadastramento da
proposta, em local próprio para documentos e não junto com a proposta, para não ser
DESCLASSIFICADO pela identificação da mesma, assim, se por qualquer motivo não cumprir o
estabelecido em edital, a Administração, poderá adquirir do segundo colocado e, assim
sucessivamente.
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Integram este Edital os anexos:
I – Termo de Referência;
II – Exigências para Habilitação;
III – Modelo de Carta Proposta Comercial para Licitante Vencedor;
IV – Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da BNC;
V – Declaração de Idoneidade;
VI – Declaração de Fato Impeditivos;
VII – Declaração de que não emprega menor;
VIII – Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP;
IX – Declaração de Responsabilidade;
X – Declaração de que não integra seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público ou
membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
XI – Minuta de Ata de Registro de Preços;
XII – Dados para elaboração de Ata de Registro de Preços.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. - O Pregão, dar-se-á, em sessão pública, no dia XX/XX/2019, às XXhXXmin, no endereço Praça
Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP, Departamento de Licitações, na forma Eletrônica, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa Nacional de Compras;
1.2. - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Potim, denominado
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras (www.bnc.org.br)
2 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:
2.1. - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa.
3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
3.1. - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras.
3.3. - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4. - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que
esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5. - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o fechamento do
recebimento das propostas.
3.6. - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme
modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (ANEXO 04);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (ANEXO 04);
3.7. - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante participante do certame,
que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao plano
definido pela Bolsa Nacional de Compras e contratado pelo licitante, a título de taxa pela utilização dos
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recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BNC – Bolsa
Nacional de Compras, Anexo 04.
4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
5 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS:
5.1. - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer
empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços e
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.
5.2. - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de
empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
5.3. - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
5.4. - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC - Bolsa Nacional
de Compras.
5.5. - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de Compras
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.6. - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
6 - PARTICIPAÇÃO:
6.1. - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data
e horário limite estabelecido.
6.2. - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
6.3. - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
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que por terceiros.
6.4. - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.
6.5. - Para os itens 012 à 023 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações do art. 48 da
Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014.
6.6. - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
6.7. - Não poderão participar desta licitação os interessados:
6.7.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
6.7.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.7.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.7.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
6.7.5 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
6.8. - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de
uma empresa associada ou pelos telefones: Pinhais/PR (41) 3557-2301, ou através da Bolsa Nacional de
Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.
7 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data
e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.2. - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
7.3. - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC
nº 123, de 2006.
7.4. - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.5. - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
7.6. - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.7. - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
8 - PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
8.1.1 - Valor unitário;
8.1.2 - Marca;
8.1.3 - Fabricante;
8.2. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
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dos bens.
8.4. - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.5. - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
8.6. - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BNC, se o produto ofertado
é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo
de Referência.
8.7. - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
8.7.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
9 - ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
9.2. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
9.2.1. - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.2.2. - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.3. - A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
9.3. - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
9.4. - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
9.5. - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
9.5.1. - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
9.6. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.7. - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.8. - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5%
(meio por cento).
9.9. - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automáticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
9.10. - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.11. - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
9.12. - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
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9.13. - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
9.14. - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances,
em prol da consecução do melhor preço.
9.15. - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
9.16. - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.17. - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.18. - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.19. - O Critério de julgamento adotado será o menor preço unitário, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
9.20. - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.21. - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
9.22. - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
9.23. - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.24. - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.25. - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.26. - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
9.27. - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.28. - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
9.28.1 - No pais;
9.28.2 - Por empresas brasileiras;
9.28.3 - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.28.4 - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
9.29. - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
9.30. - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo

6

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.30.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.30.2 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.
9.31. - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
10 - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
10.2. - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do
disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
10.3. - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
10.3.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.4. - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
10.5. - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata.
10.6. - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.7. - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.7.1 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10.7.2 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de prazo estipulado.
10.8. - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.9. - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.10. - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.10.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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10.10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.11. - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.12. - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
11 - DA HABILITAÇÃO
11.1. - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e no rol de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://
www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados).
11.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
11.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
11.1.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
11.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.2. - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
11.3. - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.4. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.4.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
11.5. - Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada conforme ANEXO 02.
12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
12.1.1 - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
12.1.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
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12.2. - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12.3. - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
12.4. - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
12.5. - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
12.6. - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
13 - DOS RECURSOS
13.1. - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
13.2. - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
13.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
13.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3. - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
14 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1. - A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
14.2. - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
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não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
15.2. - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
16 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
16.1. - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
16.2. - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
16.3. - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.
16.4. - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
17 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
17.1. - Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
17.2. - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer
interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.
17.3. - O pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e seus anexos, emitirá sua
decisão no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
17.4. - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
17.5. - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
17.6. - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
17.7. - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
17.7.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
17.8. - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
17.8.1 - As Impugnações, Esclarecimentos e os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma
via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Potim, no endereço: Praça Miguel
Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP, CEP 12.525-000, Departamento de Licitações. Esta via
deverá estar preferencialmente em papel tamanho A4 timbrado com o nome da empresa, as razões do
recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com este
documento original, deverá ser enviado também uma cópia por e-mail (licitacao@potim.sp.gov.br) para que
seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.
18 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. - Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto injustificadamente, será convocado
outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação
das sansões cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
18.2. - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do compromisso, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com esta Administração e, se for o caso, será descredenciado na Seção de Compras,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações
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legais;
18.3. - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo:
18.3.1 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu
objeto e não manter a sua proposta ficará impedido de licitar com esta Administração por até 90 (noventa)
dias;
18.3.2 - Falhar ou fraudar na ENTREGA DOS MATERIAIS ficará impedido de licitar com esta
Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos;
18.3.3 - Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo
inidôneo, será descredenciado do Departamento de Compras pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos;
18.4. - As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Seção de Compras e Licitações e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
18.5. - CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução
total ou parcial do Edital:
18.5.1 - Advertência;
18.5.2 - Multa(s), que deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do sistema de
compensação por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela Seção Municipal de Finanças:
18.5.2.1 de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos prazos de entrega dos materiais, previstos neste Edital;
18.5.2.2 de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição
estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência.
18.6. - As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.
18.7. - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a ENTREGA DOS MATERIAIS, se
a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para
aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem
prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.
18.8. - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos Incisos Ill e IV do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou as empresas que praticarem os
ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
18.9. - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração
19 - PAGAMENTO
19.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável técnico pelo recebimento dos materiais do Setor Solicitante e anuência do
Setor de Compras, por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.
19.1.1 - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos
produtos, quantidades, preços unitários e o valor total.
19.2 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado
ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser
encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
19.2.1 - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
20 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
20.1. - As despesas deste processo correrão por contada dotação orçamentária vigente, as quais serão
apontadas pelo setor de Contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o Art. 7º, §2º
do Decreto Federal 7.892/2013.
21 - DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal
de Potim revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
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comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
21.1.1 - O Município de Potim poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
21.2. - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
21.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.4. - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
21.5. - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
21.6. - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
21.7. - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, jornal A Gazeta dos Municípios ou pelo site da Administração,
www.potim.sp.gov.br.
21.8 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
21.9 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
21.10 - Não cabe à Bolsa Nacional de Compras qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou
da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
21.11 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
da Comarca de Aparecida, Estado de São Paulo.
21.12 - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 08h00min às 12h00
min e das 13h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de
Potim, para melhores esclarecimentos.
21.13 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos
da licitação e não será devolvida ao proponente.
21.14 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
21.15. - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
21.16. - As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se
encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do Artigo 62 da mesma Lei já mencionada.
21.17. - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas
mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94.

Potim, 03 de março de 2020.
___________________________
Érica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS
PARA FISIOTERAPIA II, CONFORME SEGUE ABAIXO:
ITEM

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

DESCRIÇÃO

CABO HTM TENS/FES 6 VERDE + AZUL E 4
LARANJA + CINZA, MATERIAL COBRE, TAMANHO
10 X 11 X 16 CM.
ELETRODO DE SILICONE (TENS/FES), (LAVÁVEL)
UTILIZADOS PARA EQUIPAMENTOS DE
ELETROTERAPIA. MATERIAL DE SILICONE,
REUTILIZÁVEL, MATERIAL DE BOA
CONDUTIBILIDADE.
BOLA MEDICINAL 2 KG UTILIZADA PARA
TRABALHAR EQUILÍBRIO POSTURA
COORDENAÇÃO MOTORA RESISTÊNCIA FÍSICA
EM CASA DE REABILITAÇÃO MUSCULAR
CONFECCIONADO EM BORRACHA SUPERFÍCIE
ANTIDERRAPANTE.
CONJUNTO THERABAND OU CARCIBAND 1,5M X
14 CM.
SUPORTE DE FERRO PARA 16 HALTERES
MATERIAL: AÇO COR: BRANCO DIMENSÕES:
BASE 37X37CM / ALTURA 95CM
INFRAVERMELHO COM PEDESTAL, COM RODIZIO
E REGULAGEM, DIMENSÕES: 56CM X56CM
ALTURA: 1,05M / 1,45M (MIN./MAX.) LÂMPADA
VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA: 150W FREQUÊNCIA:
60HZ
KIT MINI BAND DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X
5 CM. POSSUI 3 INTENSIDADES: SOFT (LEVE),
MÉDIO E FORTE. SOFT: AMARELO; MÉDIO:
VERMELHO; FORTE: PRETO
BALANCIM – BALANÇO DE PROPRIOCEPÇÃO,
UTILIZADO PARA TREINO DE PROPRIOCEPÇÃO,
EQUILÍBRIO BIPODAL E UNIPODAL, DESCARGA
DE PESO, FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA
DA CADEIA INFERIOR, REABILITAÇÃO
NEUROLÓGICA. ANTIFERRUGINOSO,
PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR
CORRENTES ZINCADAS, PISO REVESTIDO DE
MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES
APROXIMADAS EXTERNA TOTAL: 0,70 X 0,40 X
0,55 (CXLXA). DIMENSÕES APROXIMADAS DA
BASE INTERNA: 0,40X 0,20CM (CXL). PESO: 4,8KG
(APROXIMADAMENTE), GARANTIA 12 MESES
ANEL TONIFICADOR DE PILATES MATERIAL:
PLÁSTICO ABS E EVA DIMENSÕES MÍNIMAS: 38
CM DE DIÂMETRO
BANQUETAS PARA RPG EM MADEIRA PADRÃO
EUCALIPTO COM 3 UNIDADES, COM BASE EM
ESPUMA ORTOPÉDICA MACIA, REVESTIMENTO
IMPERMEÁVEL. POSSUI TAPETE ANTIDESLIZAMENTO NA SUPERFÍCIE. TAMANHO
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MÍNIMO DAS BANQUETAS PEQUENA 34 X 32 X
18CM; MÉDIA 45 X 32 X 24CM; GRANDE 56 X 32 X
30CM.
SUPORTE DE CHÃO PARA CILINDRO IDEAL PARA
CILINDROS DE 40 E 50 LITROS ROSCAS DE AJUSTE
PARA MELHOR FIXAÇÃO DO CILINDRO
ABERTURA PARA CIMA PARA FACILITAR O
ENCAIXE DO CILINDRO PINTURA
ELETROSTÁTICA BASE EMBORRACHADA
DIMENSÕES MINIMAS: A: 51 CM / L: 39 CM / C: 47
CM
MARTELO DE BUCK – EQUIPAMENTO UTILIZADO
PARA TESTAR REFLEXOS ARTICULARES E PARA
MEDIR A SENSIBILIDADE NERVOSA. MARTELO
EM AÇO INOXIDÁVEL, EXTREMIDADES DE
BORRACHA, ESCOVA ROSQUEADA NA
EXTREMIDADE DO CABO E AGULHA INSERIDA
NA EXTREMIDADE DA CABEÇA
GONIÔMETRO – EQUIPAMENTO QUE AVALIA A
AMPLITUDE DO MOVIMENTO DE PEQUENAS
ARTICULAÇÕES. GONIÔMETRO EM MATERIAL DE
PVC, DUAS RÉGUAS COM GRADUAÇÃO PARA
MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE, SISTEMA
TRANSFERIDOR DE 0° A 360º
BOLA ORANGE BALL MATERIAL: VINIL PESO:
150G (APROXIMADAMENTE) COR: LARANJA
DIÂMETRO MÍNIMO: 26CM GARANTIA: 12 MESES
CUNHA DE POSICIONAMENTO EM CURVIM P/M/G
COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; ESPUMA
ORTOPÉDICA DE ALTA RESILIÊNCIA COM
DENSIDADE 26; ESPUMA/REVESTIDA EM
COURVIN; TAMANHOS: PEQUENO (50X50X15 CM),
MÉDIA (50X50X20 CM), GRANDE (50X50X30 CM)
PREÇO MÉDIO R$ 150,00 CADA
ÓCULOS PARA LASER. ÓCULOS DE SEGURANÇA
PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE E PACIENTE.
CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM NYLON
RESISTENTE E FLEXÍVEL; LENTE DE
POLICARBONATO; LENTE COM TRATAMENTO
ANTI-RISCO; PROTEÇÃO CONTRA A GRANDE
INTENSIDADE DE LUZ, INFRAVERMELHO E
CONTRA RAIOS UVA E UVB
COLCHONETE DE EVA TAMANHO MÍNIMO
90X40X0,5 CM
BANQUETA TIPO MOCHO COM ENCOSTO E
REGULAGEM ALTURA MÍNIMA 56CM, ALTURA
MÁXIMA 66CM BASE EM AÇO COM
ACABAMENTO FÁCIL MONTAGEM, PESO DO
PRODUTO APROXIMADO: 8KG. MEDIDAS
MÍNIMAS ENCOSTO: 35 CM LARGURA 26 CM
ALTURA 06 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 35 CM
DIÂMETRO 08 CM ALTURA
ESPELHO MOVEL COM RODÍZIOS: UTILIZADO
PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS MANTENDO
A CONSCIÊNCIA CORPORAL. MOLDURA DE
MADEIRA; ESPELHO; SISTEMA DE RODÍZIOS.
DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,87CM X 60CM X
50CM
ESTEIRA MASSAGEADORA - 10 MOTORES QUE
VIBRAM; - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO NAS
COSTAS; - 5 MODOS DIFERENTES DE MASSAGEM;
- INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO AJUSTÁVEL; - 4
REGIÕES DE MASSAGEM QUE FUNCIONAM
INDEPENDENTE DA OUTRA; - PROGRAMAÇÃO
PARA DESLIGAR O EQUIPAMENTO
AUTOMATICAMENTE -DIMENSÃO MÍNIMAS DA
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ESTEIRA: 168X54X4,0CM- PESO APROXIMADO:
1.600KGS; ALIMENTAÇÃO -127-220V, (BI-VOLT) FREQUÊNCIA 60 HZ; - CONSUMO DE ENERGIA:
12W. GARANTIA 12 MESES
ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL
CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO
DOBRÁVEL E ARTICULADO POSSIBILITANDO AO
USUÁRIO DOIS TIPOS DE MARCHAS PINTURA
FRONTAL ELETROSTÁTICA EPÓXI REGULÁVEL
EM ALTURA CAPACIDADE PARA 100 KG
ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO
NEUROMUSCULAR - BIVOLT 127 E 220 VOLTS. 60
HERTZ. DIMENSÕES: 300 X 300 X 270 (L X P X A);
PESO APROXIMADO, COM ACESSÓRIOS: 5,5
QUILOS. MODO DE OPERAÇÃO DO VÁCUO:
CONTÍNUO OU PULSADO. PRESSÃO DE VÁCUO
REGULÁVEL: DE 0 A -550 MMHG (NEGATIVA);
VÁCUO REGULÁVEL INDICADO ATRAVÉS DE
VACUÔMETRO. MODO PULSADO: DE 10 A 50
PULSOS POR MINUTO. OFF DE PULSO DE 1
SEGUNDO. TEMPO DE APLICAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE VÁCUO (TIMER): REGULÁVEL DE
1 A 60 MINUTOS. REGULAMENTADO PELA
ANVISA. GARANTIA 12 MESES; MARCA
REFERÊNCIA: IBRAMED, MODELO: NEURODYN
AUSSIE SPORT. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSO:
01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; 01 CARTELA
DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 02 CABOS DE
CONEXÃO AO PACIENTE, CADA UM COM 4 FIOS E
PINOS BANANA NAS PONTAS; 08 ELETRODOS
CONDUTIVOS DE BORRACHA DE 5CM X 5CM; 01
CD MANUAL DE OPERAÇÃO; 01 FUSÍVEL 2A DE
PROTEÇÃO SOBRESSALENTE; 01 TUBO DE GEL
(100G); 01 BOLSA PARA TRANSPORTE; REGISTRO
NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 18 (DEZOITO)
MESES.
BARRA PARALELA EM AÇO CARBONO
REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO;
ALTURA REGULÁVEL DE 77 CM ATÉ 1,04 M;
LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA: 880
MM; LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 935 MM;
LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 1039 MM;
DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS:
DIMENSÕES: 251.2 CM X 127.0 CM X 104.1 CM (C X
L X A); PESO: 32.8 KG
MACA DE MASSAGEM PORTATIL COM ALTURA
REGULÁVEL DIMENSÕES: FECHADA: 93 X 65 X
16,5 CM; ABERTA: 185 X 65 CM (C X L); APOIO DE
CABEÇA: LARGURA: 34 CM; COMPRIMENTO: 32
CM; PESO: 17 KG; ALTURA VARIÁVEL: DE 77 A 88
CM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 300KG;
GARANTIA: 12 MESES
CADEIRA DE RODAS ATÉ 130 KG FABRICADA EM
TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO COM
ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO
REFORÇADO COM LONA, DOBRÁVEL EM “X”
TUBULAR DUPLO REFORÇADO E ESTABILIZADO
POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO
BILATERAL, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS COM
REGULAGEM, ARO IMPULSOR BILATERAL EM
NYLON, APOIOS PARA OS BRAÇOS
ESCAMOTEÁVEIS EM NYLON INJETADO, APOIOS
PARA OS PÉS REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM
DE ALTURA EM NYLON INJETADO REBATÍVEIS
LATERALMENTE, RODAS DIANTEIRAS ARO 6”
COM PNEUS MACIÇOS FIXADOS COM PORCA
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TRAVANTE E COM ROLAMENTOS BLINDADOS
DUPLO NO EIXO E NA RODA, RODAS TRASEIRAS
ARO 24” EM NYLON INJETADO COM PNEUS
INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADO
DUPLO FIXADOS COM PORCA TRAVANTE
(PARLOCK), BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E
CAIXA DE ROLAMENTO, PINTURA EPÓXI
(ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES APROXIMADAS
LARGURA DO ASSENTO 52 CM; ALTURA DO
ASSENTO AO CHÃO 53 CM; LARGURA TOTAL
ABERTA 71 CM; PESO DA CADEIRA 15 KG;
CAPACIDADE DE PESO 130 KG; GARANTIA 12
MESES.

26

27

28

29

30

MACA DIVÃ ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM
TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS
PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO:
É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM,
REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE
CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR
SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.
DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 85 CM; LARGURA
65 CM; COMPRIMENTO 185 CM; PESO 22 KG;
GARANTIA 12 MESES.
COLUNA VERTEBRAL 50CM EM TAMANHO
NATURAL COM MARCAS ANATÔMICAS
REALÍSTICAS, MOSTRANDO PARTE DO OSSO
OCCIPITAL, ARTÉRIA VERTEBRAL CERVICAL,
VÉRTEBRAS CERVICAIS, TORÁCICAS, LOMBARES,
SACRAIS E COCCÍGEAS, E PROLAPSO ENTRE A 4°
E A 5° VÉRTEBRA LOMBAR, E ESTRUTURA DA
CINTURA PÉLVICA. COMPOSTO POR: LÂMINA DO
OSSO OCCIPITAL; VÉRTEBRAS CERVICAIS; 12
VÉRTEBRAS TORÁCICAS; 5 VÉRTEBRAS
LOMBARES; 5 VÉRTEBRAS SACRAIS; 4
VÉRTEBRAS COCCÍGEAS; DISCOS
INTERVERTEBRAIS; PLEXOS NERVOSOS;
ARTÉRIA VERTEBRAL CERVICAL; PROLAPSO
ENTRE A 4° E A 5° VÉRTEBRA LOMBAR;
ESTRUTURA DA CINTURA PÉLVICA; CRISTA
ILÍACA; ARTICULAÇÃO SACROILÍACA;
PROMONTÓRIO SACRAL; SACRO; MARGEM
PÉLVICA; SÍNFISE PÚBICA; CÓCCIX; ACETÁBULO;
FORAME OBTURADOR; ÍLIO; PÚBIS; ÍSQUIO;
GARANTIA 12 MESES
LONGARINA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO. COR PRETO.
ANATÔMICOS. ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE
AÇO. TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E
CORROSÃO. PINTURA: EPÓXI-PÓ. PONTEIRAS:
INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO.
PISO PARA BARRA PARALELA UTILIZADO COM
BARRA PARALELA (00110B) QUE NÃO
ACOMPANHA O PRODUTO; COMPOSIÇÃO:
MADEIRA PADRÃO EUCALIPTO; SERRAFIADO;
PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO DE
RAVENA DE FEIJÃO NA COR PRETA; DIMENSÕES
MÍNIMAS: 2,36 X 0,99 X 0,03M (CXLXA); PESO:
21,32KG; PESO: 135KG; DIMENSÕES E PESOS
APROXIMADOS DIMENSÕES (C X L X A); 236.0 X
99.0 X 3.0 CM; PESO KG 21.32; GARANTIA 12 MESES
ESCADA DE CANTO EM MADEIRA COM RAMPA
CONSTRUÍDA EM MADEIRA; ENVERNIZADA AO
NATURAL; EM FORMATO L; COM CORRIMÃOS
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DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS (NÃO
REGULÁVEIS); COM RAMPA E DEGRAUS PARA
ADULTOS E CRIANÇAS DEGRAUS E PLATAFORMA
REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE
3 DEGRAUS DE 12CM DE ALTURA; DIMENSÕES
MÍNIMAS: 180 CM X 108 CM X 60 CM X 80 CM
(CXCXLXH); PESO: 68 KG (APROXIMADAMENTE);
GARANTIA 12 MESES
TATAME DIVÃ TABLADO FEITO EM MADEIRA
LYPTUS; REVESTIDO EM COURVIN; ESPUMA 05
CM; ALTURA MÍNIMA DO PRODUTO (CM) 186,00;
LARGURA MÍNIMA DO PRODUTO (CM) 44,00;
PROFUNDIDADE MÍNIMA DO PRODUTO (CM)
135,00; PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG) 39,000;
GARANTIA 12 MESES.
AR CONDICIONADO 18.000 BTU – MODELO SPLIT,
CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO,
DIRECIONADOR DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DE
AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE
TEMPERATURA, TIMER. GARANTIA MÍNIMA DO
FORNECEDOR 12 MESES.
AR CONDICIONADO 9.000 BTU – MODELO SPLIT,
CICLO FRIO, SELO PROCEL A, CONTROLE
REMOTO, DIRECIONADOR DE AR, SAÍDA
REGULÁVEL DE AR, PAINEL ELETRÔNICO,
CONTROLE DE TEMPERATURA, TIMER.
GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.
CAFETEIRA ELÉTRICA – COM INDICADOR DE
NÍVEL DE ÁGUA, ACOMPANHA FILTRO
PERMANENTE REMOVÍVEL, CHAVE
LIGA/DESLIGA, JARRA COM CAPACIDADE DE NO
MÍNIMO 700ML, TENSÃO/VOLTAGEM 110V. COM
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
MULTIFUNCIONAL LASER COLOR - VELOCIDADE
MÍNIMO COLOR/MONO: COPIA – IMPRESSÃO 26
PPM A4 – SCANNER: 30 IPM A4 MONO,
AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO AUTOMÁTICA C/ ZOOM
25 % A 400 %. FUNÇÕES DE COPIADORA,
IMPRESSORA, FAX E ESCANNER (SCANNER
MONOCROMÁTICO E COLORIDO) DE REDE, NOVA
(NÃO REMANUFATURADA), E COM MANUAL,
DRIVER E PAINEL EM PORTUGUÊS. VISOR
COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE MÍNIMO DE 4
POLEGADAS. PROCESSAMENTO DE PAPEL NOS
FORMATOS A4, OFÍCIO E CARTA. ALIMENTADOR
DE ORIGINAIS PARA MÍNIMO DE 50 ORIGINAIS
COM PASSAGEM ÚNICA (DSDP) DUPLEX PARA
COPIAS – IMPRESSÃO E SCANNER FORMATOS A4
– OFICIO – CARTA (INCLUSIVE PELO
ALIMENTADOR DE ORIGINAIS) COM PASSAGEM
ÚNICA (DSDP) IMPRESSÃO E SCANNER: FORMATO
A4, OFICIO E CARTA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO:
1.200 X 1.200 DPI REAL. SELETOR DE CÓPIAS DE 01
À 999. SENHAS, POR MEIO DE CONTAS
ESPECÍFICAS. SENHAS PARA CÓPIAS, IMPRESSÃO
E SCANNER MÍNIMO 20 SENHAS. ALIMENTADOR
DE PAPEL: NO MÍNIMO 01 (UMA) GAVETA C/
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 (DUZENTOS E
CINQUENTA) FOLHAS. BAY PASS (ALIMENTAÇÃO
MANUAL PAPEL) MÍNIMO 45 FOLHAS. ENTRADA
DE PEN DRIVE USB: IMPRESSÃO E
DIGITALIZAÇÃO EM PDF, TIFF E XPS
GRAMATURA: MÍNIMO 210 GRAMAS VIA
BANDEJA MULTIUSO. CAPACIDADE MENSAL DE
45.000 PÁGINAS POR MÊS. SCANNER COLORIDO
DE REDE: FORMATO PDF, TIFF, JPEG E XPS.
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PROCESSADOR: MÍNIMO DE 790 MHZ. MEMÓRIA:
MÍNIMO DE 500 MB POSSIBILIDADE DE
EXPANSÃO ATE 1,5 GB LINGUAGEM DE
IMPRESSÃO: PCL 6 E XPS SISTEMAS
OPERACIONAIS: WINDOWS /XP/
VISTA/2008/7/WINDOWS 10/SERVER 2008/2012/
SOMAC10,5/LINUX INTERFACE DE REDE
ETHERNET 10/100/1000 BASE TX (RJ 45), REDE SEM
FIO. PERMITIR IMPRESSÃO/SCANNER A PARTIR
DE SMARTPHONE OU TABLET ANDROID/IOS.
CLASSIFICAÇÃO ELETRÔNICA PARA EXECUÇÃO
DE APOSTILAS. OS EQUIPAMENTOS
REPROGRÁFICOS DEVEM SER NOVOS, SEM USO,
LACRADOS DE FÁBRICA. GARANTIA: 01 ANO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA (36 MESES) NO LOCAL DE
INSTALAÇÃO ATENDIMENTO EM ATE 24 HORAS.
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE:
UNIDADE DE IMAGEM (CILINDRO ETC) PARA
MÍNIMO DE 90.000 PAGINAS A4 COM COBERTURA
DE 5%. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A
POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI
N 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010) LEGISLAÇÃO
QUE TRATA DO LIXO ELETRÔNICO (ISO 14001),
DANDO DESTINO CORRETO DE TODO RESÍDUO
RECOLHIDO (FRASCO DE TONER E PEÇAS)
RESULTADO DO USO DO EQUIPAMENTO.
COMPUTADOR DESKTOP : ESPECIFICAÇÃO
MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO
PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP
COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5
OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 01
TERABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO)
GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS
DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO
SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR,
OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A
PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX,
MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME
PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO
SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO
QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR
PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16
OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO
DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR
INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE
VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE
UNID.
01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR
SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU
SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO,
POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE
VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL
DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE
COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,
DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS
(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES,
SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19
POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE
REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11
B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO
(64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE
TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;
GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR
NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS
EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE,
TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR
GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA,
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PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO
DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO
DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.
FOGÃO DE PISO - QUANTIDADE DE BOCAS: 5,
DUPLO FORNO, TIPO DE ACENDIMENTO:
AUTOMÁTICO, TIPO DE QUEIMADORES: RÁPIDOS,
SEMI-RÁPIDOS E TRIPLA CHAMA, LUZ NO FORNO,
FUNCIONAMENTO A GÁS, EM INOX, VOLTAGEM
110 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
NOTEBOOK: PROCESSADOR: INTEL CORE I5 7200U
DE 2.5 ATÉ 3.1 GHZ E 3 MB DE CACHE; MEMÓRIA
RAM: 8 GB DDR4 2133 MHZ, EXPANSIVA DE ATÉ 16
GB; PLACA DE VIDEO: INTEGRADA INTEL® HD
GRAPHICS 620; DISCO RÍGIDO: 1 TB; TELA: 15.6"
FULL HD IPS, RESOLUÇÃO 1920 X 1080;
CONEXÕES: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ45,
LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA, SAÍDA PARA
FONE DE OUVIDO/ENTRADA PARA MICROFONE,
WIFI AC E BLUETOOTH; SISTEMA OPERACIONAL:
WINDOWS 10 64 BITS; BATERIA: 3 CÉLULAS ATÉ
10 HORAS; DIMENSÕES: 2,1 CM X 37,5 CM X 24.8
CM (A X L X P); PESO LIQ. APROXIMADO DO
PRODUTO (KG) 1,9KG; TECLADO COMUM.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR
PORTÁTIL, 1 FONTE ADAPTADORA, GUIAS DE
USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA.
BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO – ESTRUTURA
TUBULAR EM AÇO REDONDO; CORTINAS EM
PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; PÉS COM RODÍZIOS
GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO; PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; DIMENSÕES
REFERÊNCIA 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M
LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M
COMPRIMENTO.
MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO L –
CONFECIONADA EM MADEIRA/MDF/MDP/
SIMILAR. COM 3 GAVETAS. COMPOSIÇÃO
SIMPLES. REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, DUPLA FACE.
MESAS COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL
DE PVC "T". DIMENSÕES MÍNIMAS 74,5 CM ALT. X
125 CM PROF. X 155 CM DE LARGURA.
MESA DE COZINHA 4 LUGARES CADEIRAS
LARGURA MÍNIMA 39 CM; ALTURA MÍNIMA 87
CM; PROFUNDIDADE 47 CM; E MESA LARGURA
MÍNIMA 87,5 CM; ALTURA MÍNIMA 78 CM;
PROFUNDIDADE 87,5 CM; MADEIRA, GARANTIA 12
MESES
ARMARIO COMPLETO PRA COZINHA MODULADA
NO MÍNIMO 9 PEÇAS, EM CARACTERÍSTICAS
GERAIS; - ESTRUTURA EM AÇO; - PUXADORES
EXTERNOS ABS; - ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ; - BALCÃO COM TAMPO
FEITO EM MADEIRA MDP – FÓRMICA; - GAVETA
COM CORREDIÇA TELESCÓPICA; - AMPLO
ESPAÇO INTERNO.
EXERCITADOR RESPIRATÓRIO COM
COMPOSIÇÃO POLIESTIRENO CRISTAL / ESFERAS
- ANEL - MANGUEIRA: POLIETILENO / BOCAL:
POLIPROPILENO; DIMENSÕES MINIMAS: CORPO
MONTADO: 13,5CM X 69CM X 14,2CM /
MANGUEIRA: 1,6CM X 26,6CM / BOCAL: 3,0CM
(EIXO MAIOR) X 1,6CM (EIXO MENOR) X 4,4CM;
PESO: 155G (COM O PRODUTO); GARANTIA 12
MESES
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INCENTIVADOR DE HIGIENE BRONQUICA
DIMENSÕES MÍNIMAS: APARELHO MONTADO:
12,3CM; CORPO: 5 X 9,8CM; TAMPA: 2,6 X 4,3CM;
BASE DA TAMPA: 1,5 X 4,3CM; CONE: 3,2 X 1,2CM;
ESFERA: 1,9CM; PESO: 94G; GARANTIA MÍNIMA 12
MESES.

UNID.

1

COTA

DAS CONDIÇÕES GERAIS
1. DA ENTREGA
1.1. - Entregas parceladas de acordo com o indicado na Autorização de Fornecimento, em dias úteis e em
horário de expediente: das 08 às 11 horas e das 13 às 17 horas, ou de acordo com a solicitação de
fornecimento do Setor requisitante, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem,
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
2. DO RECEBIMENTO
2.1. - A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os
termos do Edital e seus anexos.
2.2. - Os produtos que trata esta licitação deverão obedecer às especificações constantes no Edital e seus
anexos.
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. - A empresa deverá responsabilizar-se pela entrega dos itens solicitados no prazo definido em Edital e
Anexos, no endereço informado e nas quantidades específicas.
3.2. - Protocolar, junto à Nota Fiscal quando emitida, os recibos/comprovantes de entrega assinados pelos
responsáveis pelo recebimento de cada Item, cópia do CND’s: FGTS, INSS, Municipal, Estadual e Federal,
sendo este realizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Potim, onde será encaminhada para
conferencia e posterior pagamento.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. - Promover o pagamento de acordo com o contrato pré-estabelecido;
4.2. - Prestar toda a informação necessária à entrega dos materiais.
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ANEXO II
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
1. HABILITAÇÃO
1.1. A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa,
os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser
encaminhados para o e-mail licitacao@potim.sp.gov.br no prazo de 02 (duas) horas, com posterior
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por
cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou
através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da
licitação, para a Prefeitura Municipal de Potim, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP,
CEP: 12.525-000, aos cuidados da Comissão de Licitação de Pregão Eletrônico, observando o prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.
1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.2.1 - Habilitação Jurídica
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
1.2.2 - Regularidade Fiscal
a) A Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais conjunta com a
Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada
com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria
MF nº 358, de 5 de setembro de 2014);
b) A Fazenda Estadual: Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários
expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE
03, de 13/08/2010 ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do
licitante, sob as penas da lei;
c) A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais – Tributos Mobiliários, expedida
por órgão da Secretaria da Fazenda Municipal) da sede.
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990.
e) CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943. ” (NR).
1.2.3. Qualificação Econômico – Financeira
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos distribuidores da sede
do juízo da comarca da pessoa jurídica.
b) Poderão participar do certame os licitantes que apresentarem certidão positiva de recuperação
judicial, desde que comprove, pelos documentos hábeis, que o plano de recuperação judicial foi deferido e
homologado, por decisão transitada em julgado, do juízo da recuperação judicial. Elucide-se que se trata
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da decisão concessiva do benefício da recuperação judicial e não da decisão na qual o juízo manda
processar a recuperação judicial. No caso da recuperação extrajudicial o licitante deverá comprovar que o
plano de recuperação foi homologado judicialmente. A participação do licitante em recuperação judicial e
extrajudicial só será permitida, nos termos do plano devidamente homologado.
Obs.: apresentar, facultativamente, juntamente com a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação judicial (inciso I), documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione os distribuidores
que na Comarca de sua Sede tem atribuição para sua expedição.
a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.
a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de
60 (sessenta) dias de sua emissão.
1.2.4 - Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou Declaração emitida por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível em característica de no mínimo 50% do solicitado no presente Edital, com o objeto da presente licitação.
1.3. DECLARAÇÕES
1.3.1 - Declarações, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do Anexo 5;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 6;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de
27/10/99), conforme modelo do Anexo 7;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º Inciso III da Lei 8.666/93,
conforme Anexo 10.
e) Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão, conforme Anexo 9.
f) Apresentar devidamente preenchido o Termo de Apresentação da Empresa, (Anexo 12) para
fins de elaboração da Ata de Registro de Preços.
1.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser
autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito
qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a
habilitação.
1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços
seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas,
simultaneamente.
1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da
data estabelecida para o recebimento das propostas.
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1.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
1.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
1.11. Todas as certidões exigidas poderão ser apresentadas Certidão Negativa de Débitos ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do material objeto da presente licitação Pregão, na
Forma Eletrônica Nº 005/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus
anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
REPRESENTANTE e CARGO:
ENDEREÇO e TELEFONE:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. PROPOSTA: R$
(Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia dos itens fornecidos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, na data de entrega dos
mesmos.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
ATÉ DECISÃO.
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ANEXO III
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS
DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
CNPJ:

(X) ME/EPP

Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Inscrição estadual:

Telefone comercial:
Representante legal:

E-mail*:

RG:

Emissor:

CPF:
Celular:

Data de Nascimento:

Responsável Financeiro:

Telefone:

E-mail financeiro:
E-mail (_________________) no qual gostaria de receber informativo de editais.
Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais
*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa
1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento

do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras “BNC”, do qual declara ter
pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i.
Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais
venha a participar;
ii.
Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii.
Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas
e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno conhecimento;
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Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e se responsabilizar
por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.
4. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do regulamento.
5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
iv.

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro)

FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
PARA FORNECEDORES:
A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei
10.520/2002. que diz “ para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação”
e para o fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados
e serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o
armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de desenvolvimento
de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de editais e dados, suporte
web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.
Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada participante
O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.
Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de
pagamento:
PLANO DE ADESÃO

A: R$ 98,10 única participação por edital.

PLANO DE ADESÃO

B: R$ 135,00 mensal

PLANO DE ADESÃO

C: R$ 387,00 (trimestral)

PLANO DE ADESÃO

D: R$ 729,00 Semestral.

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar
uma nova tabela de cobrança.
Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.
Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.
Plano de Adesão C, o respectivo contrato é trimestral a contar da data da sua contratação.
Plano de Adesão D, o respectivo contrato é semestral a contar da data da sua contratação.
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O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes
da Bolsa Nacional de compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Para o plano de adesão C e D ao termino do contrato o fornecedor poderá optar pela renovação
e/ou outro plano.
A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através de “boleto
bancário”.
A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do
comprovante para o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.
Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema,
com reconhecimento de firma e procurações (se for o caso). E o envio dos originais no prazo de 10 dias a
contar da data da assinatura.
Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será aceita.
Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.

________________________________________________________________________________
Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro)
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ANEXO V
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ____________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de Potim, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. Por ser
expressão de verdade, firmamos a presente

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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ANEXO VI
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa) CNPJ/MF Nº _______________________, sediada (Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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ANEXO VII
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa) CNPJ/MF Nº _______________________, sediada (Endereço Completo).

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal Nº
9854, de 27/10/1999, que acrescentou o inciso V ao Art. 27 da Lei Federal Nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ;
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VIII
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP).

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº _______________________, sediada (endereço completo).

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na
modalidade de Pregão, que estou(amos) sob o regime de _______________________ ME ou EPP, para
efeito do disposto na LC 123/2006.

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO IX
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020

DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico Nº 005/2020
da Prefeitura Municipal de Potim, que a empresa ................................................................................ tomou
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir
todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO X
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
DECLARAÇÃO

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº _______________________, sediada (endereço completo).

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/2020, instaurada pelo Município de Potim, não integra nosso corpo
social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou
indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data e local: ______________, _____ de _______________ de 2019.

_________________________________
Nome do declarante
RG
CPF

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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ANEXO XI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2019
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 017/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 65.042.855/0001-20, com sede na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, na cidade de Potim,
devidamente representada por sua Prefeita Municipal, ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, portadora da cédula
de identidade RG nº 28.111.140-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 266.064.008-48, brasileira, casada, residente
e domiciliada nesta cidade, na Rua Antônio de Oliveira Portes, nº 485 - Apartamento nº 01, Bairro Centro, doravante
designada PREFEITURA, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem
de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para
Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto Nº 10.024/2019 e do Decreto
Municipal nº 543/2010 e 549/2010, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante
condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
DETENTORA:
Denominação: ............................................
Endereço: ..................................................., Bairro: .............................., .............................., CEP: ........................
E-mail: ......................................................... Tel.: .....................................
CNPJ: .........................................................
Representante Legal: .................................
CPF: ........................................ RG: ...........................................
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. A presente licitação tem por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA
DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA II, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO
EDITAL.
ITEM

PRODUTO

UNID.

QUANT. VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

MARCA

OBS.: RELAÇÃO DE MATERIAL ACIMA CONFORME ITENS DE MENOR PREÇO PROPOSTO PELOS PARTICIPANTES.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA
2.1. Prazo de entrega: 05 dias úteis contados da data de recebimento da Autorização de fornecimento.
2.1.1. Entregas parceladas de acordo com o indicado na autorização de fornecimento, em dias úteis e em horário de expediente: das 08 (oito) às 17 (dezessete) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
2.2. A(s) Autorização(ões) de Fornecimento expedida(s) após a assinatura da Ata de Registro indicará(ão):
a) o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Ordem;
b) o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Ordem pela Contratada;
c) o item e a quantidade solicitada;
d) a data da expedição da Autorização de fornecimento;
e) o prazo de entrega (data e horário);
f) o endereço do local onde o objeto solicitado deverá ser entregue.
2.2.1. A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou ofício e/ou fax à Contratada a Autorização de Fornecimento. A Contratada deverá confirmar, por escrito, enviado por e-mail, fax ou ofício, o recebimento da Ordem
no prazo de 01 dia útil, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
2.2.2. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a
Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada não cumpra o
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco
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por cento) ao dia, sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto)
dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
2.3. Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 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, determinar sua complementação ou rescindir a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir 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 – VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 meses, contados a partir da assinatura da mesma.
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (TRINTA) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (Portaria
CAT nº 173/2009) devidamente atestada pela responsável do Setor de Solicitante de por meio de cheque nominal ou
em conta corrente indicada pela empresa contratada.
4.1.1. Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos produtos,
quantidades, preços unitários e o valor total.
4.1.2. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao
contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta
Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
4.1.3. Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)
5.1. Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão Nº 005/2020 e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.
5.2. Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.
5.3. Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.4. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todasas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
6.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para entrega.
6.4. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
7.2. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo
78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, a
DETENTORA a rescindir, unilateralmente, esta Ata, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável,
ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será aplicada multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
7.2.1. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Detentora, a
mesma deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 5 dias
úteis. Caso a Detentora não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á
aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor do(s) item(ns) solicitado(s), por dia de
atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e multa prevista no item 13.2 do Edital.
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CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA
8.1. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado
quando:
8.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.3. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável;
8.4. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no mercado;
8.5. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV,
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
8.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002.
8.7. Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro
de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
8.8. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Nº 005/2020
com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);
9.2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
10.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Aparecida.
10.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai
assinada pelas partes.

Potim, XX de XXXXX de 2019.

__________________________________
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

DETENTORA:
_____________________________
EMPRESA
CNPJ Nº
REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº

TESTEMUNHAS:
_____________________________

_____________________________
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DETENTORA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00X/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PARA
FISIOTERAPIA II.
NOME

Erica Soler Santos de Oliveira

CARGO

Prefeita Municipal

RG Nº

28.111.140-6

ENDEREÇO (*)

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Potim/SP

TELEFONE

(12) 3112.9200

E-MAIL

gabinete@potim.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP
NOME

XXXXXXXXXXX

CARGO

XXXXXXXXXXX

ENDEREÇO COMERCIAL DO
ÓRGÃO/SETOR

XXXXXXXXXXX

TELEFONE E FAX

XXXXXXXXXXX

E-MAIL

XXXXXXXXXXX

Potim, XX de XXXXXXXX de 2019

RESPONSÁVEL:
___________________________________
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
OBS.: DOCUMENTO INFORMATIVO PARA ELABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A ATA DE REGISTRO DE
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PREÇOS / CONTRATO
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DETENTORA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00X/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PARA
FISIOTERAPIA II.

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Potim, XX de XXXXXXXX de 2019.

______________________________________________
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________________________
EMPRESA
RESPONSÁVEL
CONTRATADA
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OBS.: DOCUMENTO INFORMATIVO PARA ELABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS / CONTRATO
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ANEXO XII
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2020
TERMO DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Dados da Empresa:
Razão Social: ___________________________________________________________________________________
Nome Fantasia: _________________________________________________________________________________
CNPJ Nº: __________________________________ I. E: ________________________________________________
Endereço: (Rua, Avenida, etc...) __________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________________________________
Nº: _____________, Complemento: _______________________________________________________________________________
Bairro: ________________________________, Cidade: _______________________________________________________________
Estado: ______________________________________________, CEP: ___________________ - _______________________________
Telefones: _____________________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________
Dados Bancários:
Banco: _________________ Agência: ______________ Conta Corrente: ___________________
Dados do Representante Legal que assinará o Contrato.
Nome: ________________________________________________________________________________________
Qualificação: (cargo/função exercida na empresa) __________________________________________________________
Estado Civil: _________________________ Nacionalidade: ______________________________________________
CPF Nº: _________________________________ R.G: __________________________________________________
Endereço: (Rua, Avenida, etc...) __________________________________________________________________________________
___________________Nº: _____________, Complemento: ____________________________________________________________
Bairro: ________________________________, Cidade: _______________________________________________________________
Estado: _____________________________________________, CEP: ___________________ - ________________________________

Dados dos Sócios.
Nome: ____________________________________________________________________________________________
Qualificação: (cargo/função exercida na empresa) ________________________________________________________
CPF Nº: _____________________________________________ R.G Nº: _______________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________
Percentagem de participação dos sócios no capital da empresa: _____________________________________

OBS.: DEVERÁ SER INFORMADO OS DADOS DE TODOS OS SÓCIOS, E COM REFERENCIA AO SÓCIO ADMINISTRADOR
DEVERÁ SER INFORMADO NO CAMPO QUALIFICAÇÃO ACIMA.
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