
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

DO MELHOR EM CASA. 

 A Prefeitura do Município de Cabreúva, torna público que, através de seu 

Prefeito, Sr Henrique Martin, ora denominada Autoridade Competente, na forma do 

disposto no Decreto Municipal n° 377/2007, fará realizar procedimento licitatório na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, N°008/2019 com critério de julgamento MENOR 

PREÇO POR ITEM, objetivando A aquisição dos itens descritos no ANEXO I – Termo 

de Referência, Processo Administrativo 8883/2019, Licitação que será regida pela Lei 

Federal N° 10.520/02, Decreto Municipal N° 377 de 29 de março de 2007, aplicando-

se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal N° 8.666/93 

com alterações, Lei Complementar N° 123/06 atualizada pela Lei N° 147/14 e demais 

normas regulamentares aplicáveis a espécie e condições estabelecidas pelo presente 

Edital.  

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 06/12/2019 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E ÍNICIO DE SESSÃO PÚBLICA: 

06/12/2019 AS 09:00 HORAS 

Será conduzido pelo pregoeiro Carlos Augusto M de Vasconcellos, com auxílio da 

equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília (DF). 

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas 

fases através do sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias. 

 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Cabreúva, 

denominado Pregoeiro, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). 

 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no 

presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para 

participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário para início da disputa. 

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

1.1 Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, 

regularmente estabelecida no País, que satisfaçam todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam 

detentoras de senhas para participar de procedimentos eletrônicos junto 

a Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
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1.2 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para 

participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, até o horário fixado no Edital para inscrição e cadastramento. 

 

1.3 A participação do Pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no Edital. 

 

1.4 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante, 

que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema 

eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do Artigo 5°, Inciso III, da Lei N° 10.520/2002. 

 

1.5 Além das vedações estabelecidas pelo Art. 9° da lei Federal N° 8.666/93, 

não será permitida a participação de empresas: 

 

A) Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

B) Em formas de consórcios ou grupos de empresas; 

 

C) Que tenham sócios em comum, estiver em Falência Decretada, 

Concurso de Credores, Dissolução ou Liquidação; 

 

D) Impedidas e Suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso 

III do artigo 87 da Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações, do artigo 

7° da Lei Federal N° 10.520/02 e da Súmula N° 51 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo; 

 

E) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei Federal 

N°9.605/98; 

 

F) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

2. DO OBJETO 

2.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico objetivando o     

a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O 

PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO MELHOR EM CASA, 

nas condições descritas no Anexo I, termo de Referência do Edital. 

3. DO EDITAL 

3.1     O presente Edital se submete integralmente ao disposto na Lei 

Complementar N° 123/06 atualizado pela Lei Complementar N° 

147/14, atendendo o direito de tratamento diferenciado e favorecido a 

ser dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte e 



 
microempreendedores individuais no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

3.2 Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 ANEXO III – MODELO DECLARAÇÕES 

 ANEXO IV – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA 

4.DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1.  A despesa total decorrente da(s) contratação(s) ora licitada será 

atendida pelas seguintes dotações do exercício de 2019 para 

atendimento das unidades administrativas requisitantes; 

894-08.05.10.302.1003.2.015.449030.95.3020004 

845-08.05.10.302.1003.2.015.449052.95.3020004 

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

 

5.1.  A DETENTORA obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme 

especificações, prazos e condições estabelecidas neste Edital, em seus 

anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 

divergência, as especificações e condições estabelecidas no 

instrumento convocatório. 

 

5.2. Correrão por conta da DETENTORA as despesas para efetivo 

atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a 

entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura 

de Cabreúva  

 

5.3. O prazo de entrega será de 30(trinta) dias corridos, contados da data 

de recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 

5.3.1 Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado, antes do 

vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela 

DETENTORA, para ser submetido à apreciação superior  

 

5.4. O objeto deverá ser entregue observando-se as seguintes condições: 

 

A) LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central – Rua Líbano 50, 

Vilarejo, Cabreúva, telefone 11 4529 6112. 

 



 
B) DIAS E HORÁRIOS: de segunda a sexta feira das 8:00 as 

10:30 e das 12:30 as 15:30 hs. 

 

5.4.1. O objeto será recebido observando-se as seguintes condições: 

 

A) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com as especificações deste Edital, 

em até 5 (cinco) dias após a entrega dos bens; e 

 

B) Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto 

e consequente aceitação, em até 10 (dez) dias após o 

recebimento provisório.    

 

 

5.5.  Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Prefeitura de 

Cabreúva, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:  

  

A) Rejeita-lo no todo ou em parte se não corresponder as 

especificações do Anexo I – termo de Referência do Edital, 

determinando sua substituição/correção; 

 

B) Determinar sua complementação se não houver diferença de 

quantidades ou partes; 

 

C) As irregularidades deverão ser sanadas pela DETENTORA, no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento por ela 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado; 

 

D) O recebimento não exime a DETENTORA de sua responsabilidade, 

na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança dos produtos 

entregues. 

   

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. De acordo com o objeto deste certame a empresa vencedora 

apresentará a Prefeitura de Cabreúva a Nota fiscal/Fatura referente a 

cada item entregue. 

 

6.2. A Prefeitura de Cabreúva terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura para aceita-la ou rejeita-la. 

 

6.3. A nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura de Cabreúva será 

devolvida a empresa vencedora da licitação para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-



 
se o prazo estabelecido no item 6.2, a partir da data de sua 

apresentação. 

 

6.4. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura de 

Cabreúva em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 

suspenda os fornecimentos.  

 

6.5. O Município de Cabreúva providenciará o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data de aceite da Nota Fiscal/Fatura pela 

Prefeitura de Cabreúva. 

 

6.5.1. A DETENTORA deverá informar a PREFEITURA DE CABREÚVA na Nota 

Fiscal/Fatura o banco/agência, bem como o número da conta corrente 

correspondente ao CNPJ da DETENTORA para realização dos 

pagamentos. 

 

6.6. No caso de DETENTORA em situação de recuperação judicial, deverá 

apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu 

administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa 

jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que 

está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

6.7. No caso da DETENTORA em caso de recuperação extrajudicial, junto 

com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de 

recuperação extrajudicial. 

 

 7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1.  Para julgamento será Adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 

observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 

condições definidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 

8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 

apoio, que terá em especial, as seguintes atribuições:   

  A) Acompanhar os trabalhos de equipe de apoio; 

 B) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, 

relativas ao certame; 



 
 C) Abrir as propostas de preços e analisar a aceitabilidade das 

propostas; 

 D) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

 E) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha 

da proposta do lance de menor preço; 

 F) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro 

lugar; 

 G) Declarar o vencedor; 

 H) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos 

recursos; 

 I) Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio 

eletrônico; 

 J) Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar 

e autorizar a contratação; 

 K) Abrir processo administrativo para apuração de 

irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

09. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE 

LICITAÇÕES DA BBMNet 

9.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de 

acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço 

eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes 

(fornecedores)”. 

9.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico 

poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por 

telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação aoacesso no sistema 

BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento 

da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 

18:00 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços por meio do sistema eletrônico no 

sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login”, opção “Licitação Pública”, 

“Sala de Negociação”. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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9.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até 

data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste Edital. 

9.5. 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 de sua desconexão. 

9.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 

do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após 

reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do 

sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 

sessão. 

9.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a 

quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a 

continuidade do certame. 

9.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das 

propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos 

participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”,que 

veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e 

outras decisões referentes ao procedimento. 

10. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

10.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo IV, 

pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação 

previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras as suas propostas e lances. 

10.2. A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema 

eletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha 

técnica descritiva do objeto, conforme o modelo do Anexo IV, por meio de 

transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

10.3. O licitante deverá, em campo próprio da ficha descritiva do objeto, 

Anexo IV, informar a marca e a descrição completa do produto ofertado; a 

não inserção das especificações, implicará na desclassificação da empresa, 

face a ausência de informação suficiente para análise e classificação da 

proposta. 
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10.4. A validade da proposta constante em campo próprio da ficha técnica 

descritiva do objeto (Anexo IV) será de 60 (sessenta) dias. 

10.5. A inclusão de qualquer documento, diferente do modelo estabelecido 

neste Edital, acarretará a desclassificação do licitante. 

10.6 Por força da legislação vigente é vedada a identificação do licitante, sob 

pena de desclassificação. 

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

11.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do 

pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

11.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário e valor. 

11.3 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 

lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e 

diferente de qualquer lance válido para o item. 

11.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.5 Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de 

lances. 

11.6 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de 

lances, não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o item 

alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da 

mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de 

aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante 

aduzindo em sua defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só 

ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.  

11.7 As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que 

ocasionarem o retardamento da execução do objeto, ou que por outra razão 

não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 05 (cinco) anos conforme 

regra o artigo 7° da Lei N° 10.520/02. 

11.8 Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 12.7, os fatos 

decorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do 

caso é garantida a defesa prévia.   



 
11.9 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema 

não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

11.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

11.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica “chat” ou e-mail divulgando data e hora da 

reabertura da sessão. 

11.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação 

automática, ou seja, se um participante oferecer lances nos últimos minutos, 

informando o “Dou-lhe uma”. Se ninguém der outro lance, o sistema informa 

“Dou-lhe duas”, em seguida a negociação é fechada. Entretanto, se algum 

licitante der um lance após o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe duas”, o sistema é 

novamente reiniciado, assim como sua contagem. A negociação só é 

encerrada quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. Iniciada 

a fase de fechamento de lances, os licitantes serão avisados via “chat”. 

11.13 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

11.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

fornecedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nesta etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor. 

11.15 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade 

entre a proposta de menor preço e valor estimado para contratação. 

11.16 A(s) Microempresa(s), Empresa(s) de Pequeno Porte ou 

Microempreendedores Individuais deverá(ão) declarar, no ato do envio de sua 

proposta no Sistema Eletrônico, em campo próprio do Sistema, que atendem 

os requisitos do Artigo 3° da Lei Complementar N° 123/06 para fazer jus aos 

benefícios previstos na referida Lei Complementar. 



 
11.17 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar N° 

123/06 e alterações na Lei N° 147 de 07/08/2014, serão observados os 

seguintes procedimentos: 

11.17.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor 

lance não tiver sido ofertado por Microempresa, Empresa de 

Pequeno porte ou Microempreendedor individual e o sistema 

eletrônico identificar que houve proposta apresentada por 

Microempresa, Empresa de Pequeno porte ou 

Microempreendedor Individual igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior a proposta de menor lance, será procedido o seguinte:    

A) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor individual mais bem classificada, será 

convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação 

do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após 

a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas 

as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 

objeto do pregão; 

B) No case de empate de propostas apresentadas por 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou 

Microempreendedores Individuais que se enquadrem no limite 

estabelecido no subitem 12.17.1, o sistema realizará um sorteio 

eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do 

disposto na alínea “A”, serão convocadas as remanescentes, 

quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

11.17.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos 

no subitem 11.17.1, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame, desde que 

atenda aos requisitos de habilitação.   

11.18 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto 

será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

11.19 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 11.15 e 11.16 deste 

Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor 

preço.     

11.20 Da sessão, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 



 
11.21 Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV – 

Confirmação de Venda, contendo as qualificações e especificações técnicas 

detalhadas do sistema ofertado. 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1 Os documentos relativos a HABILITAÇÃO estão relacionados no ANEXO 

II deste Edital. 

12.2 Os documentos relativos a habilitação, acompanhados da proposta 

escrita de preços, do licitante declarado Vencedor, deverão ser encaminhados 

no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados do encerramento da sessão 

pública virtual, para o e-mail licitacao@cabreuva.sp.gov.br e no prazo de 03 

(três) dias úteis em originais ou cópias autenticadas, para o seguinte 

endereço: Rua Floriano Peixoto 158, Centro, Cabreúva, SP, CEP 13315-000. 

12.3 Após a conferência dos documentos e proposta enviados, se estiverem 

de acordo com o solicitado, será aberto o prazo para manifestação de intenção 

de interposição de recursos. 

12.4 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos 

prazos estabelecidos, acarretará na desclassificação e/ou inabilitação do 

licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

13.DA PROPOSTA ESCRITA 

13.1 As empresas vencedoras, deverão enviar a proposta escrita de preços, 

em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 

representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 

linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os 

seguintes elementos: 

A) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda corrente 

nacional, apurados a data de sua apresentação, incluindo, além do 

lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 

fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou 

indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da 

presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. 

B) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 

Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agencia 

e conta bancária, além da indicação de e-mail para envio de 

Autorização de Fornecimento e Ata de registro de Preços. 

C) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados da abertura das propostas virtuais; 



 
D) Especificação completa do produto oferecido e marca, contendo 

informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, 

conforme descrito no Anexo I deste Edital; 

 13.2 Serão desclassificadas as propostas: 

A) Cujo objeto não atenda as especificações, aos prazos e condições 

fixados neste Edital; 

B) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos 

demais licitantes; 

C) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores 

unitários; 

D) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) 

suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto 

licitado. 

E) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 

contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente 

inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

F) Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

 14. DOS RECURSOS 

14.1 Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação 

verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em Ata da 

síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados do dia subsequente a realização do Pregão para a 

apresentação das razões, por meio de memórias, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

14.2 Na hipótese de interposição de recurso, o pregoeiro encaminhará os 

autos devidamente fundamentado a autoridade competente;  

14.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

14.4 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 

interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame a licitante 

vencedora e homologara o procedimento licitatório; 

14.5 A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 

pública importaria na decadência do direito de recurso, na adjudicação do 



 
objeto do certame a licitante vencedora e no encaminhamento do processo a 

autoridade competente para a homologação; 

14.6 Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Protocolo 

central, a Rua Floriano Peixoto, 158, Centro, Cabreúva, SP das 9h00 às 12h00 

e das 13h00 às 17h00. 

15. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, quando da 

necessidade do objeto, a Prefeitura de Cabreúva, emitirá uma Autorização de 

Fornecimento especifica para o vencedor, visando o fornecimento/prestação 

de serviço do objeto desta licitação. 

15.2 A autorização de fornecimento será encaminhada por e-mail, podendo 

ser retirada diretamente na Prefeitura de Cabreúva, no setor de suprimentos. 

15.3 A recusa injustificada do vencedor em receber a autorização de 

fornecimento, o sujeitará a aplicação das penalidades previstas em Edital. 

16 DAS SANÇÕES 

16.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de objeto, não mantiver a proposta, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito as sanções 

previstas no artigo 7° da Lei Federal N° 10.520/02, sem prejuízo das multas 

previstas nos seguintes itens. 

16.2 A recusa injustificada da detentora em assinar a Ata de Registro de 

Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Prefeitura de Cabreúva, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 

I – Multa de 20% (vinte por cento) sobre a obrigação não cumprida; 

ou 

II – Pagamento correspondente a diferença de preço decorrente de 

nova licitação para o mesmo fim. 

16.3 O atraso injustificado na entrega do objeto ou execução dos serviços, 

sem prejuízo do disposto no artigo 7° da Lei N° 10.530/02, sujeitará a 

detentora a multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 

do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 

proporção: 

I- Multa de 10% (dez por cento) até o 15° (décimo quinto) dia de 

atraso; e 



 
II- Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia 

de atraso até o 30° (trigésimo) díade atraso. 

Parágrafo único – a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia estará caracterizada 

a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em 

contrário, em casos particulares, previstos no Edital ou contrato, sujeitando-

se a aplicação de multa prevista no item 16.3.  

16.4 Pela inexecução total ou parcial, da obrigação assumida, poderão ser 

aplicadas a detentora as seguintes penalidades: 

I- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida; ou 

II- Multa correspondente a diferença de preço decorrente de nova 

licitação para o mesmo fim. 

16.5 O produto não aprovado deverá ser trocado dentro do prazo fixado pela 

Prefeitura de Cabreúva, que não excederá a 05(cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da intimação. 

Parágrafo único – Não realizada a troca dentro do prazo estipulado ensejará 

a aplicação da multa prevista no item 16.4, considerando-se a mora, nesta 

hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 

estabelecido no item 17.5. 

16.6 O pedido de prorrogação do prazo para a realização do serviço/entrega 

de material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados 

no contrato ou instrumento equivalente. 

16.7 As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas 

na lei N° 10.520/02 §1°. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso 

injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura de Cabreúva 

reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a 

detentora tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.  

16.8 No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro 

de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

16.9 No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, 

o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão 

desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais.   

 17. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

17.1 Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento 

endereçado a(s) Autoridade(s) subscritoras(s) do Edital, devendo ser 

protocolado no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para 



 
recebimento das propostas, no Protocolo Central, a Rua Floriano Peixoto 158, 

centro, Cabreúva, SP, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 horas, 

podendo também ser efetuado através do e-mail 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.2 As impugnações deverão ser endereçados a(s) autoridade(s) 

subscritora(s) do Edital e protocolada prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores a data fixada para recebimento das propostas, no protocolo central, 

a Rua Floriano Peixoto 158, Centro, Cabreúva, SP, das 09h00 às 12h00 e das 

13h00 às 17h00 horas, podendo também ser efetuado através do e-mail 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.3 As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de 

caráter estritamente informal. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentadas 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; 

18.2 É facultado ao pregoeiro, ou a Autoridade a ele superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

18.3 os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

18.4 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. 

18.5 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. 

18.6 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. 

18.7 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

18.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de 

todos os termos deste Edital. 

mailto:licitacao@cabreuva.sp.gov.br


 
18.9 Não cabe a Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade 

pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com 

relação a forma e as condições de entrega dos bens ou da prestação de 

serviços e quanto a quitação financeira da negociação realizada. 

18.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o da Comarca de Cabreúva. 

18.11 o Pregoeiro atenderá aos interessados no horário das 9h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na 

Prefeitura de Cabreúva, Setor de Suprimentos para melhores esclarecimentos 

a respeito do presente Edital; 

18.12 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa 

vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao 

proponente; 

18.13 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 e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em contrário. 

18.14 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos 

termos da legislação pertinente. 

 

Cabreúva, 05 de novembro de 2019 

 

 

 

Henrique Martin 

Prefeitura de Cabreúva 

  



 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 FINALIDADE 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO 

DOMICILIAR DO MELHOR EM CASA. 

2 DESCRIÇÃO 

ITEM PRODUTO DESCRITIVO QUANTIDADE 

1 

MESA DE ESCRITÓRIO 

Formato L : 

 

MESA DE ESCRITÓRIO Formato L : 

Característica Física Especificação 

 

Mesa em L. Medidas: L=1600mm x 

L=1200mm x P=650mm x 

A=750mm; 

Tampo confeccionado em madeira 

MDF  

 

Base em ferro pintado, composição 

simples, divisão de 1 ou 2 gavetas,  

 

05 

2 CADEIRA 

Cadeira confeccionada em ferro 

pintado, assento e encosto em 

polipropileno. 

Com 04 pés  

 

10 

3 ARMARIO PRATELEIRA 

Característica Física Especificação 

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA 

DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 

Alt 110 CM  

Com 6 prateleiras 

MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA 

PRATELEIRA 40 Kg 

04 

4 Banqueta Dobrável 

Característica Física 

Banqueta Dobrável confeccionada em 

ferro pintado capacidade 100 kg ou 

superior 

 

03 

5 
MESA DE REUNIÃO 

 

Característica Física  

MESA DE REUNIÃO 

Redonda, dimensão: Diâmetro 

1100MM e DIMENSÕES Altura 740MM 

. 

01 



 
Pés: Em ''X'' composto por 2 Partes 

iguais utilizando um sistema de 

encaixe Superior e Inferior em "U". 

  

Material de confecção 

Madeira/MDP/MDF/Similar. 

 

 

6 
Aquecedor Portátil de 

Ambiente 

Característica Física  

Aquecedor Portátil de Ambiente, 

POTÊNCIA DE 1500 A 2000 WATTS 

220w 

 

05 

7 Balde/ Lixeira 

Característica Física  

Balde/ Lixeira, confeccionado em aço 

inox, capacidade 20 litros, com tampa 

e pedal 

 

07 

8 
Ar Condicionado tipo 

Split 

Característica Física Especificação 

CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO  

Voltagem 220w 

Garantia de 12 meses 

04 

9 
Computador (Desktop-

Básico), 

Característica Física Especificação 

Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; 

computador desktop com processador 

no mínimo Intel 

core i3 ou AMD a10 ou similar; 

possuir 1 (um) disco rígido de 500 

gigabyte; 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 

03 



 
acionador instalado no gabinete; o 

adaptador de vídeo 

integrado deverá ser no mínimo de 

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, 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 12meses. 

Sistema Operacional: Windows 10 

profissional 64 bits  

Pacote Microsoft ffice 2019 com 

licença perpetua, preferencialmente 

OEM, contendo no mínimo as 

aplicações MS Word, MS Excel, MS 

Power Point e MS Outlook. 

 

10 
Projetor Multimídia 

(Datashow 

Especificação Técnica 

Deve estar em linha de produção pelo 

fabricante, deve possuir tecnologia 

LCD com matriz ativa TFT com 16 

milhões de cores; 

Resolução mínima nativa de 1024 x 

768 e compatibilidade 16:9; Deve 

01 



 
possuir interfaces de comunicação, 

sendo 01 (uma) VGA e 

01 (uma) HDMI; Deve possuir 

entrada USB; Luminosidade mínima 

de 2500 lumens; Alto-falante 

integrado no projetor com o 

mínimo de 1W de potência; 

Alimentação automática 100-120V, 

220-240V; Controle remoto IR, cabo 

de alimentação, cabo VGA; 

Manual do usuário; Suporta 

apresentações a partir de um pen-

drive direto no projetor (sem o uso 

de pc); O equipamento deverá 

ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; Garantia mínima 

de 12 meses. 

11 Tablet 10 polegadas 

Especificação Técnica 

Tablet Android 6.0 ou superior; Tela 

de no mínimo 10 polegadas; 

Processador no minímo Quad Core de 

1,3 GHz ou similar; 

Armazenamento interno de no 

mínimo 16 GB; Câmera traseira de no 

mínimo 5MP ou superior e a frontal 

de no mínimo 1.3MP ou 

superior; Possui USB, Wifi e 4G. 

10 

12 
Impressora a laser 

comum 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; 

impressora laser com padrão de cor 

monocromático; 

resolução mínima de 1200 x 1200 

DPI; velocidade de 35 páginas por 

minuto PPM; suportar tamanho de 

papel a5, a4 carta e 

ofício; capacidade de entrada de 200 

páginas; ciclo mensal de 50.000 

páginas; interface USB; permitir 

compartilhamento por meio 

e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 

802.11 b/g/n; suportar frente e verso 

automático; o produto deverá ser 

novo, sem uso, 

reforma ou recondicionamento 

garantia de 12 meses. 

01 

13 
Computador Portátil 

(Notebook) 

Especificação Técnica 
02 



 
Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; 

computador portátil (notebook) com 

processador no 

mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou 

similar; 1 (um) disco rígido de 500 

GIGABYTES velocidade de rotação 

7.200 rpm; unidade 

combinada de gravação de disco ótico 

CD, DVD rom; memória RAM de 08 

(oito) gigabytes, em 02 (dois) 

módulos idênticos de 04 

(quatro) gigabytes cada, do tipo 

SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou 

superior; tela LCD de 14 ou 15 

polegadas widescreen, suportar 

resolução 1.600 x 900 pixels; teclado 

deverá conter todos os caracteres da 

língua portuguesa, inclusive ç e 

acentos, nas mesmas 

posições do teclado padrão abnt2; 

mouse touchpad com 02 (dois) 

botões integrados; mouse óptico com 

conexão USB e botão de 

rolagem (scroll); interfaces de rede 

10/100/1000 conector rj-45 fêmea e 

WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; 

sistema operacional 

Windows 10 pro (64 bits); bateria 

recarregável do tipo íon de lítion com 

no mínimo 06 (seis) células; fonte 

externa automática 

compatível com o item; possuir 

interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) 

HDMI ou display port e 01 (uma) 

VGA, leitor de cartão; 

webcam FULL HD (1080p); deverá vir 

acompanhado de maleta do tipo 

acolchoada para transporte e 

acondicionamento do 

equipamento; o equipamento deverá 

ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; garantia de 12 

meses. 

Sistema Operacional: Windows 10 

profissional 64 bits  

Pacote Microsoft ffice 2019 com 

licença perpetua, preferencialmente 

OEM, contendo no mínimo as 



 
aplicações MS Word, MS Excel, MS 

Power Point e MS Outlook. 

 

14 
Reanimador pulmonar 

adulto (AMBU) 

 

Característica Física Especificação 

RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

VÁLVULA UNIDIRECIONAL POSSUI 

COM REGISTRO NA ANVISA 

02 

15 
Reanimador Pediatrico 

(AMBU) 

Especificação Técnica 

Característica Física Especificação 

APLICAÇÃO INFANTIL 

RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

VÁLVULA UNIDIRECIONAL POSSUI 

Com registro na ANVISA 

02 

16 
Aspirador cirúrgico 

portátil 

Especificação Técnica 

Aspirador cirúrgico portátil: Indicado 

para todo tipo de procedimento 

clínico ou cirúrgico. Possui rodízios 

para fácil deslocamento; Nível de 

ruído baixo; Sistema a pistão 

totalmente isento de óleo, protetor 

térmico sobreaquecimento, evitando 

queima do equipamento; carenagem 

em plástico para proteção do 

equipamento moderno e arrojado; 

grande capacidade de fluxo e 

desempenho estável; opcional com 

pedal de acionamento; Frasco em 

plástico autoclavável 2,5 litros; 

caracteristicas: Tensão: Bivolt 60Hz 

Corrente nominal: 2A / 1.2A; 

Potência motora: 1/4 HP;; Sistema 

de produção de vácuo acionado e por 

diafragma em borracha neoprene 

malha de nylon, com alta 

durabilidade e eliminando as 

superfícies de fricção.Registro agulha 

em aço inox, de passo fino, para 

ajuste de vácuo, proporcionando 

suave regulagem da sucção. 

Cabeçote aletado para maior 

dissipação de calor.Vacuômetro 

calibrado ate 30 pol Hg (760 mm 

Hg), grande e fácil leitura.Ajuste de 

vácuo, entre 0 e 22 pol Hg Fluxo de 

ar: 25 litros / min. Aspiração de 

02 



 
água: 4 litros / min. Válvula de 

segurança acionada por bóia para 

bloqueio de entrada de secreção no 

cabeçote. Alça de empunhadura na 

parte superior para locomoção. 

Extensão em silicone atóxico com 2 

m e duas cânulas metálicas para 

aspiração. Pés antiderrapantes de 

borracha, sistema de ventosas. Jogo 

com 02 cânulas Micro filtro de 0,5 

micron HEPA 

Garantia de 12 meses  

Com registro na ANVISA  

 

17 Estetoscópio Adulto 

Estetoscópio Adulto  

Característica Física Especificação 

TIPO DUPLO 

AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 

08 

18 
Esfigmomanometro 

adulto 

Esfigmomanômetro Adulto  

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO 

EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

10 

19 Martelo de Reflexo 

Martelo de reflexo, confeccionado em 

aço inoxidável 

 

02 

20 
Oxímetro de pulso 

 

Oxímetro de pulso 

Visor colorido de LCD de alta 

resolução, possibilidade de rotação da 

tela (modo horizontal ou vertical) e 

no mínimo 04 modos de exibição, 

indicar nível de SPO2, frequência 

Cardíaca, força de pulso, onda 

plestimografica e tabela de 

tendências. Alarmes visuais e 

sonoros, ajustáveis e programáveis e 

tecla de silenciamento. Deve possuir 

conexão USB para computadores. 

Software que permita armazenar, 

visualizar e compartilhar eventos. 

Capa de proteção e suporte para 

superfícies planas. Deve possuir 

bateria recarregável integrada ao 

equipamento com alimentação Bi volt 

automático com autonomia mínima 

de 18 horas. Capacidade de 

monitorar pacientes adultos, 

pediátricos e neonatais e no mínimo 

04 



 
100 horas de tendências. Seu peso 

não deve ultrapassar 300 gramas 

com bateria. O Equipamento deve ser 

aprovado pelo INMETRO. 

Garantia de 12 meses 

Com registro na ANVISA 

 

21 
Dopller vascular de 

mesa 

Característica física especificação 

Dopller vascular de mesa:  

Gabinete e transdutor em material 

ABS de alto impacto.  

Suporte lateral para o transdutor 

facilitando seu armazenamento e 

transporte. Desligamento automático 

para economia de consumo após 1 

minuto sem uso, controle de volume 

e tonalidade.  

Possibilidade de armazenar na 

memória a última configuração de 

volume e tonalidade após desligar o 

aparelho.  

Trandutordesconectável, possuir 

tecnologia micro processada.  

Saída para fone de ouvido e gravador 

de som.  

Especificações Técnicas:  

Frequência de trabalho 10 MHZ ± 

10%  

Alimentação chaveada que opera de 

110 a 230 v ± 10% e frequência de 

50/60hzDiâmetro máximo do foco 

ultrassônico: 3mm  

Profundidade máxima do feixe 

ultrassônico: 10mm  

Controle de volume digital: 9 níveis 

(1-9)  

Controle de tonalidade digital: 10 

níveis (1-9)  

Alojamento para transdutor na lateral 

do gabinete  

Dimensões: (L.P.A) 217 X 250 X 

100mm  

Potência: 32VA / 15W  

Potência ultrassônica: 5mh/cm - Peso 

líquido: 1,5 Kg  

Deverá acompanhar:01 - Transdutor 

10MHZ01 - Fone para ouvido  

01 - Frasco de gel01 - Cabo de 

alimentação01 - Manual de instruções  

02 



 
Garantia de 12 meses 

Com registro na ANVISA 

22 bipap 

Bipap suporte ventilatório não 

invasivo, configurado com alarmes, 

umidificador permanente, ventilação 

de backup, rise time, pressão 

máxima de no mínimo 20 cmH20, 

possuir máscara nasal e máscara 

facial 

Com garantia de 12 meses 

Com registro na ANVISA  

01 

23 
LASER PARA 

FISIOTERAPIA 

Laser para Fisioterapia conjunto com 

canetas:  

650NM e 905nm; Aparelho Tipo 

infravermelho, modo de operação 

pulsado ou contínuo, deverá 

identificar automaticamente a caneta, 

possuir capacidade para protocolos 

fixos (mínimo 17) e possibilidade de 

gravação para até 15 protocolos pelo 

usuário. 

Características técnicas: 

Terapia  

Toposcópio (para localização de 

pontos de acupuntura ou Trigger 

Points). 

Tempo de dosimetrias automático. 

Frequência de modulação: 16 Hz, 48 

Hz e Nogier (+- 10%). 

Alimentação: 100-230 V~automático 

(+- 10%) - 50/60 Hz. 

Consumo máximo: 30 VA. 

COM GARANTIA DE 12 MESES  

COM REGISTRO NA ANVISA 

01 

24 ELETROCARDIOGRAFO 

Eletrocardiógrafo com aquisição 

simultânea de 12 derivações. 

Impressora térmica de alta resolução 

integrada ao equipamento, para 

papel termo-reativo no formato A4. 

Múltiplos formatos de impressão em 

1, 3, 6 e 12 canais e todas 

configuráveis . Alimentação AC 100 a 

240V automático e através de bateria 

interna recarregável, com autonomia 

aproximada para 100 exames. 

Compacto com peso aproximado de 3 

kg com a bateria. Tela de LCD para 

visualização da sensibilidade, 

02 



 
velocidade, filtros, frequência 

cardíaca, formas de impressão e 

derivações. Teclado de membrana 

alfa numérico para acesso das 

funções e entrada das informações do 

paciente:nome, idade, sexo, altura, 

peso. Circuito de proteção contra 

desfibrilador. Detecção de eletrodo 

solto. Software interno de 

interpretação automática do ECG na 

língua portuguesa e medida da 

frequência cardíaca, intervalo PR, 

duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. 

Porta RS232 e para comunicação com 

PC e LAN e possibilitar os registros de 

ECG via fax. Permitir a visualização 

dos exames no computador. 

Acompanhar os seguintes acessórios: 

01 cabo de alimentação; 1 cabo 

paciente de 10 vias; 4 eletrodos de 

membros tipo clipe; 6 eletrodos 

precordiais de sucção isento de látex; 

1 tubo de gel para eletrodos; 24 rolos 

de papel termo-reativo, carrinho de 

transporte com rodízios, freios e 

gaveta fabricado em polietileno anti-

corrosivo, software em português e 

manual de instruções em português 

COM GARANTIA DE 12 MESES  

COM REGISTRO NA ANVISA 

25 
NEBULIZADOR 

PORTATIL 

Nebulizador  

Característica Física Especificação 

TIPO ULTRASSÔNICO 

NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 

01 

COM REGISTRO NA ANVISA 

GARANTIA DE 12 MESES 

05 

26 OTOSCOPIO 

Otoscópio com transmissão da luz por 

fibra óptica, iluminação de alta 

performance através da lâmpada de 

LED com vida últil de 50.000 

horas.  Lente giratória com aumento 

de 3 vezes. Cabeça fabricada em ABS 

e aço inox resistente a impactos e 

melhor durabilidade. Conexão para 

pera de insuflação. Cabo em aço inox 

com revestimento em PVC. 

Alimentação através de 2 pilhas 

04 



 
alcalinas tipo AA. Deverá acompanhar 

05 espéculos reutilizáveis. 

COM REGISTRO NA ANVISA 

GARANTIA DE 12 MESES 

 

27 
LARINGOSCOPIO 

ADULTO 

Laringoscópio Adulto com 5 lâminas 

Conjunto de laringoscópio com cabo 

em aço inoxidável, compatível com 

pilhas tamanho C. Iluminação de LED 

que proporcione maior luminosidade. 

Lâminas em aço inoxidável com 

transmissão de luz por fibra óptica 

com encaixe universal, todas as 

lâminas deverão ser isentas de 

pontos de soldas e autoclaváveis, as 

lâminas e os cabos devem possuir 

sistema codificado verde compatíveis 

com laringoscópios de fibra óptica 

padrão internacional. 

COM REGISTRO NA ANVISA 

01 

28 
LARINGOSCOPIO 

PEDIATRICO 

Laringoscópio Infantil com 5 lâminas 

Conjunto de laringoscópio com cabo 

em aço inoxidável, compatível com 

pilhas tamanho C. Iluminação de LED 

que proporcione maior luminosidade. 

Lâminas em aço inoxidável com 

transmissão de luz por fibra óptica 

com encaixe universal, todas as 

lâminas deverão ser isentas de 

pontos de soldas e autoclaváveis, as 

lâminas e os cabos devem possuir 

sistema codificado verde compatíveis 

com laringoscópios de fibra óptica 

padrão internacional. 

COM REGISTRO NA ANVISA 

01 

29 Cadeira de Banho 

Cadeira de Banho/ Higiênica: 

Construída em aço carbono, dobrável 

em X. 

Pintura eletrostática epóxi, apoio de 

pé retrátil, freios bilaterais, apoios de 

braço removíveis, capacidade mínima 

90 Kg. 

Dimensões:  

Assento (Parte Branca Da Cadeira) 

Largura: 38 cm 

Profundidade: 42 cm 

COM REGISTRO OU DISPENSA NA 

ANVISA 

10 



 

30 

Cadeira de rodas 

adulto 

 

Cadeira de rodas adulto 

Dobrável em X, construída 

em Alumínio Aeronáutico, capacidade 

mínima 120 kg. 

Sistema de desmontagem 

rápida,possuir  regulagem de altura, 

mudança do ângulo do assento, 

anteriorização e posteriorização do 

centro de gravidade. 

Pintura eletrostática epóxi, 

rolamentos blindados nas quatro 

rodas, inclusive no eixo vertical do 

garfo, estofamento em nylon 

acolchoado com tensionamento de 

assento regulável e fixado sem 

parafusos. 

Almofada em espuma injetada, rodas 

traseiras de 24’’, em alumínio com 

pneus infláveis 

Rodas dianteiras de 6’’ maciças, com 

garfos injetados em nylon. 

Protetores de raios, freios bilaterais 

reguláveis com retorno automático 

feito por molas. 

Protetores de roupa em nylon com 

aba,apoios de pés articuláveis 

rebatíveis, removíveis e reguláveis 

em altura, apoio de braço 

escamoteavel. 

Largura do assento 44 cm. 

COM REGISTRO OU DISPENSA NA 

ANVISA 

22 

31 

Cadeira de rodas para 

obeso 

 

Cadeira de rodas para obeso 

Construída em aço carbono, estrutura 

dobrável em duplo X, pintura 

eletrostática epóxi, estofamento em 

nylon acolchoado, 

Almofada, assento reforçado com 

tiras tensoras especiais, rodas 

traseiras de 24’’, em alumínio com 

pneus anti-furo, rodas dianteiras de 

8’’ maciças, freios bilaterais 

reguláveis, protetores de roupa com 

aba 

Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, 

removíveis e reguláveis em altura, 

apoios de braço escamoteáveis, 

capacidade para 160 kg. 

Largura do assento: 60 cm 

10 



 
COM REGISTRO OU DISPENSA DA 

ANVISA 

32 

Cama Hospitalar Tipo 

Fawler Elétrica 

 

Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica 

Estrutura em tubo de aço com 

tratamento antioxidante e 

acabamento com pintura em epóxi 

pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, 

Fawler, Trendelemburg, Reverso do 

Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, 

Elevação de Altura e CPR. Grades 

laterais articuláveis e independentes 

fabricadas em polietileno ou material 

compatível, dotada de cilindro 

pneumático. Bivolt automatico, 

Motores e caixas de comando 

blindados, resistentes à água, poeira 

e outros resíduos, acionados através 

de controle remoto a fio ou teclado de 

membrana localizado nas 

grades/peseira. Cabeceira e peseira 

removíveis fabricadas em polietileno 

ou material compatível. Leito em 

estrutura tubular com tampos em 

chapa metálica perfuradas para 

respiro. Para-choque de proteção em 

PVC, envolvendo toda a extensão da 

cabeceira e peseira. Base revestida 

com tampa de proteção resistente a 

impactos. Rodízios de no mínimo 5 

polegadas de diâmetro, totalmente 

em material plástico com pelo menos 

dois freios em diagonal. Capacidade 

de carga de no mínimo 250Kg. 

Acompanha colchão compatível, 

mínimo densidade 28. 

COM REGISTRO OU DISPENSA DA 

ANVISA 

GARANTIA DE 12 MESES 

02 



 

33 Andador 

Andador confeccionado em alumínio 

dobrável ,capacidade 130 kg, 

variação de altura: min - 0,80m / 

max - 0,98m 

 

10 

34 

Termômetro 

infravermelho 

 

Termômetro infravermelho  

Tempo de medição3 segundos. 

Multifuncional (corpo, objeto e 

temperatura ambiente), luz 

direcionada. 

Display iluminado, com data e hora. 

Alarme de febre, memória de dados 

para 30 medições com data / hora. 

Controle de som (On / Off), 

Desligamento automático. 

Faixa de medição corporal entre 34°C 

e 42,2°C, objetos entre 0°C e 100°C. 

COM REGISTRO NA ANVISA 

GARANTIA DE 12 MESES 

05 

35 Papagaio 

Papagaio confeccionado em aço inox, 

capacidade mínima 1litro. 

 

10 

 

 

3 PRAZO DE ENTREGA – 30 dias 

 

4 GARANTIA – Conforme Anexo I 

5 PRAZO DE PAGAMENTO - 30 dias 

6 PARA OS LICITANTES VENCEDORES 

6.1. Apresentação da AFE. 

A licitante vencedora do(s) equipamento(s), não dispensado(s) do registro, deverá apresentar 
ao Pregoeiro, por meio eletrônico, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar do horário de 
encerramento da fase de lances. 

a) Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa emitido pela ANVISA. 

 

6.2. Apresentação de catálogos, fichas técnicas, descritivo completo por meio 

eletrônico, através do campo “ficha técnica” do sistema BBMNET. 



 
6.3. A apresentação das fichas técnicas deverá obedecer um prazo máximo de duas 

horas após o encerramento da fase de lances. 

 

Cabreuva, __ de ________ de 2019 

 

Henrique Martin 

Prefeito Municipal 

  



 
 

ANEXO II 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

1.1 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 

(ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresário); 

 

1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

 

1.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedade empresária; 

 

1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício; 

 

1.5 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 

competente, quando assim o exigir. 

 

1.6 Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

apresentar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, 

ambas expedidas pela respectiva Junta Comercial, com data da expedição 

do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento, nos termos 

do Artigo 8° da instrução Normativa N° 103 de 30 de abril de 2007), para 

fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei 123/2006. 

 

1.6.1 Os microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar 

Certidão expedida pela Junta Comercial, deverão apresentar o certificado 

de Condição de Microempreendedor Individual; Os Microempresários 

Individuais deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante 

a apresentação do Certificado da Condição de Microempresário Individual;  

 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda (CNPJ); 

 

2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 



 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

2.3  Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

2.3.1 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 

Mobiliários, expedida pela Fazenda Municipal; 

2.3.2  Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão 

Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado respectivo, ou declaração 

de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do 

licitante, sob as penas da lei; 

2.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, 

relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à 

Dívida Ativa da União; 

2.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS; 

2.3.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei 

nº 12.461/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 

OBSERVAÇÃO: Poderão ser apresentadas CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS 

DE NEGATIVA, conforme artigo 206 do Código tributário Nacional (Lei N° 5.172 de 

25 de outubro de 1966). 

 

3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não 

anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação 

dos envelopes; 

3.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

3.3 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 

licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo 



 
juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em 

vigor, conforme Súmula nº 501  do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 Prova de aptidão para o fornecimento de materiais pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome 

do licitante, e que indique expressamente o fornecimento compatível com 

o objeto desta licitação. 

 

4.1.1 Entende-se por compatíveis o(s) atestados(s) que comprove(m) 

capacidade de fornecimento de 50% (cinquenta por cento) da 

execução pretendida (nos termos da súmula n.º 24 do TCESP). 

5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

5.1 Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em 

papel timbrado conforme modelo mostrado no ANEXO III deste Edital 

atestando: 

 A) Inexistência de fato superveniente impeditivo de licitação na forma do 

§ 2° do Artigo 32 da Lei N° 8.666/93. 

 B) Nos termos do inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal;  

 C) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que 

no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá 

apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela 

condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 

judicial está sendo cumprido; 

D) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de 

que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá 

apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de 

                                                           
1SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de 

empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a 

fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 

edital.  

 



 
recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos 

deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do Pregoeiro solicitar 

as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos 

supervenientes.   

6.2 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. 

6.3 A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos 

mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação do licitante. 

6.4. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 

estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

6.5 É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos em nome da matriz e, válidos para todas as suas filiais. 

6.6 Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, 

conforme Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei N° 5.172 de 25 de outubro 

de 1966). 

6.7 Todas as certidões e documentos devem ser apresentados, na forma da Lei 

dentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais, ou de 90 (noventa) 

dias a contar da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de 

validade. 

6.8 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar N° 123 de 

14/12/06 e alterações na Lei N° 147 de 07/08/14, serão observados os seguintes 

procedimentos: 

A) As Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Microempresário 

Individual (MEI), por ocasião da habilitação, deverão apresentar toda 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; 

B) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que for homologado o certame, para regularização da 

documentação. 



 
C) A não regularização da documentação implicará decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei 8.666/93, 

sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.9 Não será aceito a substituição de documentos de habilitação por protocolo de 

requerimento da certidão. 

  



 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

Ao Município de Cabreúva 

Prezados Senhores 

Ref.: Pregão Eletrônico N°____/2019 

Eu _________________(nome completo), representante legal da empresa 

_________(denominação da pessoa jurídica), sediada a R./Av.______________ , N° 

____, Bairro ______, Cidade/Estado _____/____ participante do Pregão Eletrônico 

N° ____/2019, da Prefeitura de Cabreúva, DECLARO, sob as penas da Lei: 

A) Inexistência de fato superveniente de habilitação na forma do § 2 do artigo 

32 da Lei N° 8.666/93; 

B) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei federal n° 8.666 de 21de junho de 

1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal: 

C) Para o caso de empresassem recuperação judicial: está ciente de que no 

momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia 

do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for 

pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do 

processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou 

do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 

cumprido; 

D) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no 

momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar 

comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial estão sendo cumpridas. 

(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. 

 

 

 

 

 



 
ANEXO IV 

MODELO – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO (a ser enviada por 

meio eletrônico) 

 

Pregão Eletrônico ___/2019 

Processo Administrativo _____/2019 

Item – Descrição - Quantidade – Unid. Medida – Marca/Modelo – Vlr Unit. – Vlr Total 

 

A) Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório (Edital); 

B) Declaramos que estamos sob regime de Tributação de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei 

Complementar 147, de 07 de agosto de 2014¹; 

C) A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura 

do pregão; 

D) Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

 


