
 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

 Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 07/08/2014. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 074/2022 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A 

SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I. 

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

Prefeito, Sr Antonio Carlos Mangini, ora denominada Autoridade Competente, na 

forma do disposto no Decreto Municipal n° 377/2007, fará realizar procedimento 

licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2022 com critério de 

julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição dos itens descritos 

no ANEXO I – Termo de Referência, Processo Administrativo 7814/2022, 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: 16/11/2022 ÁS 13:59 HORAS 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E ÍNICIO DE SESSÃO PÚBLICA: 

16/11/2022 AS 14:00 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. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 
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. 

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A 



 
SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 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 

 ANEXO V – TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 

4.DOS RECURSOS FINANCEIROS 

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

atendida pelas seguintes dotações do exercício de 2022 para 

atendimento das unidades administrativas requisitantes; 

00677.4.4.90.52.10.302.1003.2015 

00678.4.4.90.52.10.302.1003.2015 

00679.4.4.90.52.10.302.1003.2015 

00660.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

00673.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

00661.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

00697.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

00663.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

00665.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

00671.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

00672.4.4.90.52.10.301.1001.2001 

 

 

 



 
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 até 30 dias, 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 Libano, 50, 

Villarejo, Cabreúva, SP, 11 4409 0930 

B) HORÁRIO DE ENTREGA: 8:30 AS 10:30 E 13:30 AS 15:00hs 

 

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 

determinado no Anexo I do Edital, 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 ao acesso 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”. 

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. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 
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, 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. 

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. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 
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 estar anexados 

em campo próprio da plataforma e, se solicitados, 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. 
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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. 

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, 13 de setembro de 2022 

 

 

Antonio Carlos Mangini 

Prefeitura de Cabreúva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A 

SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I: 

1. DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS 

QUANT

. 
MATERIAL DESCRITIVO 

10 ANDADOR 
Item 1 - Andador confeccionado em alumínio dobrável , capacidade 

130 kg, variação de altura: min - 0,80m / max - 0,98m 

15 

ARMÁRIO 

AÇO 

180X70X11

0 

Item 2 - Dimensões: min. 180 x 70 x 110     Material: em aço 

01 

ARMÁRIO 

DE AÇO 

ROUPEIRO 

Item 3 - Com 08 portas           Material:  em Aço 

8 
ARQUIVO C/ 

4 GAVETAS 

Item 4 - Material: em aço com 04 gavetas para arquivo de pastas 

suspensas                                                  Deslizamento das 

gavetas: sistema telescópio 

2 

BEBEDOUR

O / 

PURIFICA 

DOR 

  

Item 5 - Purificador de água; bivolt; fornecer água nas temperaturas 

Normal e Gelada; Pingadeira tipo bandeja removível para fácil 

higienização; Instalação em bancadas ou fixação em parede; Garantia 

de 12 meses. 

 

4 
BRAÇADEI 

RA INJEÇÃO 

Item 6 - Com estrutura em aço inox, com haste em inox, com apoio 

para braço inox, com base em metal inoxidável e com peso e com peso 

suficiente para garantir a estabilidade do apoio de braço com variação 

de altura que abranja a faixa de 0,80 m à 1,00 m. Garantia de 12 

meses. Com registro ANVISA. 

10 
CADEIRA DE 

BANHO 

Item 7 - 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 
CADEIRA DE 

RODAS AD 

Item 8 - Material de confecção: aço / ferro pintado braços: fixo pés: 

removível elevação de pernas: possui suporte de soro: possui rodas: 

pneus maciços garantia de 12 meses com registro na anvisa 

5 

CADEIRA DE 

RODAS 

OBESO 

Item 9 - Cadeira de rodas para obesos especificações: • construída em 

aço ou similar; • estrutura dobrável em duplo x; • pintura eletrostática 

epóxi; • estofamento em courvin ou material de fácil limpeza; • rodas 

traseiras de no mínimo 24’’, em alumínio pneus anti-furo; • protetores 

de raios; • rodas dianteiras maciças de no mínimo 8’’ ; • freios 

bilaterais reguláveis; • protetores de roupa com aba; • apoios de pé e 

pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em 

altura; • apoio para braços escamoteáveis; • suporte para soro 

regulável em altura; • suporte para oxigênio; • capacidade máxima de 

160 kg ou mais; • largura mínima do assento: 60 cm 

06 

CADEIRA 

FIXA 

polipropile- 

no 

Item 10 - Material aço/ferro pintura em preto a pó, assento / encosto 

em polipropileno, pés com ponteiras. 

52 

CADEIRA 

GIRATÓ 

RIA-  

RODÍZIO 

SEM 

BRAÇOS 

Item 11 - Material assento / encosto espuma injetada, acabamento em 

PVC, base com regulagem de altura pintura em preto a pó, 

acabamento em courvin azul. 

48 

CADEIRA 

GIRATÓ 

RIA-  

RODÍZIO 

COM 

BRAÇOS 

Item 12 - Material assento / encosto espuma injetada, acabamento em 

PVC, base com regulagem de altura pintura em preto a pó, 

acabamento em courvin azul, com braços. 

20 
CADEIRAS 

FIXA 

Item 13 - Material aço/ferro pintura em preto a pó, assento / encosto 

espuma injetada, acabamento em courvin azul, pés com ponteiras. 

6 

COMPUTAD

OR - DESK 

TOP 

Item 14 - Processador: - Geração: 02 últimas gerações; exceto em EOL 

ou descontinuado. - Frequência real mínima: 2.5 GHz. - Núcleos: Mínimo 

de 6. - Threads: Mínimo de 12. - Memória cache mínima (Soma L1, L2 

e L3): 12 MB. - Controlador gráfico (Vídeo) integrado. - Suporte à 

virtualização VT-x, VT-d ou equivalente. - Suporte à Advanced 

Encryption Standard New Instructions (AES-NI). - Obs. É obrigatório 

declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado. A falta da 

informação acarretará na desclassificação da proposta. Memória: - Tipo: 



 
SDRAM DDR4. - Capacidade: Mínimo de 8 GB. - Velocidade mínima: 

2.400 MHz. Bios: - Em Flash ROM com suporte à atualização via software 

de gerenciamento; com arquivo e ferramenta 44 (software) de 

atualização disponível no site internet do fabricante do equipamento. - 

Compatível com o padrão UEFI, comprovado através da presença do 

fabricante no site http://www.uefi.org/members; - Suporte à S.M.A.R.T 

(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - Suporte à 

Inicialização Segura (Secure Boot). - Total compatibilidade com a norma 

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). - Suporte à 

inserção de registro de controle patrimonial de, no mínimo, 10 (Dez) 

caracteres. Placa mãe: - Do mesmo fabricante do computador, com 

identificação serigrafada através de processo industrial que possibilite 

fácil visualização para conferência. - Chipset do mesmo fabricante do 

processador. - Suporte à memória DDR4 DIMM até 32 GB em 02 slots 

com suporte a Dual Channel. - Conectores de vídeo: 01 VGA (DB-15) e 

01 HDMI. - 1 Slot PCI Express 3.0 x16. - LAN: RJ 45 10/100/1000 Mbit 

full duplex - Compatível com o padrão Ethernet IEEE 802.3. - Áudio: 

High Definition Áudio integrado com conector frontal para fone de 

ouvido. - USB: 4 portas traseiras (Com Suporte a 3.1 e, no mínimo 2, 

com suporte a 2.0.) – 2 conexões paraportas frontais via Internal USB 

headers. - Conector de armazenamento: 1 SATA 3.0 – 01 M.2 - Suporte 

à TPM (Trusted Platform Module) 2.0;com fabricante membro do TCG 

Group, comprovado através do link 

http://www.trustedcomputinggroup.org/members. Armazenamento: - 

Disco rígido padrão SATA III, com capacidade mínima de 1 terabyte, 64 

MB de memória cache, rotação de 7200 RPM e suporte à S.M.A.R.T. (Self 

Monitoring Analysis and Reporting Technology) ou NVMe M.2 com 

capacidade mínima de 240GB. Vídeo: - Integrado ao processador. Fonte: 

- Potência compatível com o equipamento ofertado. - Bivolt automática 

(Sem comutação manual). - Certificação 80 Plus. - Compatibilidade com 

Energy Star. - Com PFC ativo. Gabinete: - Do mesmo fabricante do 

computador, com baia 3,5; nas cores prata, cinza ou preto, compatível 

com a configuração oferecida. Com sistema de ventilação dimensionado 

para a perfeita refrigeração dos componentes internos sem uso de 

ventilaçao forçada. Não serão aceitas configurações em gabinetes do 

tipo “mini desktop”. Mouse: - USB, 1.000 dpi, do tipo “ambidestro”, com 

dois botões mais “scroll wheel” para rolagem. - Do mesmo fabricante do 

computador. - Mouse-Pad para apoio. Teclado: - USB, em português 

ABNT2, com teclado numérico em bloco à direita e com regulagem de 

inclinação. - Do mesmo fabricante do computador. Monitor: - LCD de21 

Polegadas, retroiluminado por LED. - Tratamento antirreflexivo. - 

Resolução de 1920x1080. - 01 Conexão de entrada digital compatível 

com a controladora de vídeo do equipamento. - Compatibilidade com 

Energy Star. - Fonte de alimentação de energia embutida, bivolt 

automática. - Cabo para conexão digital de vídeo. - Suporte à ajuste de 



 
altura e ângulo. - Do mesmo fabricante do computador. Sistema 

Operacional: - Windows 10 Pró x64 ou Windows 11 Pró em Português 

Brasileiro com a respectiva licença de uso. Observação: I -) Garantia do 

fabricante, “on site”, de 01 (Um) ano, para o equipamento. II -) 

Equipamento com Windows 10 deverão ter compatibilidade com o 

Windows 11, comprovada pela ferramenta “Windows PC Health Check” 

disponibilizada pela desenvolvedora Microsoft ou por declaração do 

fabricante. Alguns equipamentos, escolhidos aleatoriamente, serão 

atualizados com o Wndows 11 Pró x64 para comprovação de 

compatibilidade. III -) Não será permitido uso de qualquer tipo de 

adaptador para atender as configurações exigidas. IV -) Não serão 

admitidos equipamentos diferentes para atender o quantitativo do item, 

ou seja, todos os equipamentos ofertados pelo proponente para 

atendimento do item deverão ser idênticos. V -) Deverão ser 

disponibilizados junto à proposta, manuais técnicos ou “datasheets” que 

possibilitem uma correta conferência para comprovação de atendimento 

das configurações exigidas no edital. Catálogo de produto, folder ou 

literatura equivalente serão aceitos, desde que editados pelo fabricante 

e possibilitem uma correta conferência para comprovação de 

atendimento às exigências do edital. VI -) Deverá ser disponibilizado, 

junto à ficha técnica, certificado de adequação à norma IEC 60950, 

emitido por instituição acreditada. VII -) Comprovação de que o 

equipamento consta na lista de compatibilidade com a versão do 

Windows ofertada (HCL – Windows Compatible Products List). VIII -) 

Posteriormente à entrega, o equipamento será homologado pelo Setor 

de TI da municipalidade para comprovação de atendimento das 

exigências; ficando o aceite definitivo do mesmo sujeito à essa 

condicionante. IX -) Os periféricos (Teclado, mouse e monitor) deverão 

ter o mesmo padrão de cor do gabinete, sendo aceitas somente 

variações pequenas de tom (Ex: preto/cinza escuro). X -) Deverá 

acompanhar o item cabo (s) condutor (es) de energia de 1,5 metro, 

padrão NBR- 14136, necessário(s) ao funcionamento. XI -) Todos os 

componentes do item deverão ser novos; sem uso, reforma ou 

recondicionamento. 

11 
ESCADA 2 

DEGRÁUS 

Item 15 - Material em aço inoxidável, degraus com material 

antiderrapante. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA. 

15 

ESFIGMO 

MANÔME 

TRO AD 

Item 16 - Material de confecção: Tecido em algodão 

Abraçadeira / Fecho: Velcro 

6 ESTANTE - 

06 

Item 17 - Material: em aço com reforço, min 100 kg, com 06 

prateleiras. 



 
PRATELEIRA

S 

15 
ESTETOS 

CÓPIO 
Item 18 - Tipo duplo Auscultador em aço inox 

1 

FOCO 

REFLETOR 

AMBULA 

TORIAL 

Item 19 - Iluminação: led haste: flexível e cromada com registro ou a 

dispensa da Anvisa garantia mínima: 12 meses 

23 
LONGRINA 

3 LUGARES 

Item 20 - Longarina modelo, com 03 lugares confeccionada com 

estrutura de aço chapa 20, pintura eletro estática, com sapatas 

niveladoras, assento e encosto modelo diretor, confeccionado com 

espuma amarela densidade 60 grossa, madeira de 15 mm, 

acabamento com perfil macho e fêmea, em  COURVIM azul 

12 

MESA 

AUXILIAR 

(60X40) 

Item 21 - Mesa auxiliar hospitalar, em estrutura tubular, tampo 

prateleira em aço inoxidável, retangular 60 x 40 x 80 cm, pés com 4 

rodízios de 2. Garantia de 12 meses. Registro ANVISA 

7 

MESA 

ESCRITÓ 

RIO 120M c/ 

gav 

Item 22 - Característica física especificação: Base aço/ferro pintado; 

composição simples, material de confecção madeira/mdf/mdp/similar; 

divisões 02 gavetas, medidas L=120mm; P=650mm; A=750mm 

3 
MICRONDAS 

20 - 30 LT 

Item 23 - Forno Micro-ondas 30 litros - Display digital; ajustar relógio; 

teclas pré-programadas com receitas do dia a dia: pipoca, brigadeiro, 

caneca, descongelar bovina, frango e prato pronto; Teclas rápidas 

(+5min, +1min, +30seg); tecla parar/ cancelar; travar painel: para 

que o micro-ondas não seja ligado sem que haja algum alimento 

dentro; teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento; 

capacidade mínima de (litros) 30; potência mínima (W) 820, níveis de 

potência 3; cor Branco; tensão/voltagem 110 V ou 220 V; garantia 12 

meses  

3 MOCHO 

Item 24 - Mocho com base de cinco rodízios, com sistema de elevação 

de assento, com alavanca para movimentação do assento, sendo a 

descida acionada pelo peso do usuário e a subida por meio de molas, 

com ambos os movimentos amortecidos por meio de gás pressurizado, 

em poliuretano injetado, estofamento na cor azul celeste ou similar. 

Com registro na ANVISA. 



 

20 NO -BREAK 

Item 25 - Que esteja em linha de produção pelo fabricante, com 

potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W, 

com onda senoidal pura. Tensão entrada bivolt (em corrente alternada) 

com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 V. Alarme 

audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no 

mínimo, 15 minutos, considerando consumo de 240 W. Possuir, no 

mínimo, seis tomadas de 25 saída padrão NBR-14136. O produto 

deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 

12 meses 

6 
NOTE 

BOOK 

 Item 26 - Processador - Geração: 03 últimas gerações; exceto em EOL 

ou descontinuado. - Litografia máxima: 10nm - Frequência real mínima: 

1.2 GHz. - Núcleos: mínimo de 2. - Threads: mínimo de 4. - Memória 

cache mínima (Soma L1, L2 e L3): 4 MB. - Suporte à virtualização VT-

x, VT-d ou Amd-V. - Suporte à Advanced Encryption Standard New 

Instructions (AES-NI). - Obs: Declarar na proposta o modelo do 

processador ofertado. Memória - Tipo DDR4 não soldada - Capacidade: 

mínimo de 4 GB. - Velocidade: mínima de 2.400 MHz. BIOS - Em Flash 

ROM com suporte à atualização via software de gerenciamento, com 

arquivo e ferramenta (software) de atualização disponível no site 

internet do fabricante do equipamento - Compatível com o padrão UEFI, 

comprovado através da presença do fabricante no site 

http://www.uefi.org/members - Suporte à Inicialização Segura (Secure 

Boot) - Suporte à inserção de registro de controle patrimonial de, no 

mínimo, 10 (dez) caracteres Placa Mãe - Seja do mesmo fabricante do 

computador com identificação serigrafada - Suporte à memória DDR4 

soDIMM até 16 GB em 2 slots - Conectores: 01 HDMI – 02 USB 3.1 – 

Áudio – Leitor de cartão SD. - Controladora de Rede LAN: RJ 45 

10/100/1000 (Gigabit Ethernet) com reconhecimento automático – 

Compatível com o padrão Ethernet IEEE 802.3/3/3u/3ab - Controladora 

de rede sem fio: Wireless IEEE em conformidade com os padrões 

802.11n/g/b/ac. - Controladora de áudio: com caixa de som integrada 

ao equipamento. - Suporte à TPM (Trusted Plataform Module) 2.0; com 

fabricante membro do TCG group, comprovado através do link 

http://www.trustedcomputinggroup.org/members. Armazenamento - 

Disco SSD SATA III (6 GB/s) - Capacidade 240 GB - Taxa de Leitura de 

até 500 MB/s - Taxa de gravação de até 450 MB/s ou PCIe NVMe - 

Capacidade 240 GB - Velocidade de leitura sequencial de até 2400 MB/s 

- Velocidade de gravação sequencial de até 1650 MB/s Vídeo - Integrado 

ao processador ou dedicado Fonte/Carregador - Potencia compatível 

com o equipamento ofertado - Bivolt automática - Do mesmo fabricante 

do computador Carcaça - Nas cores prata, cinza ou preto. Teclado - Em 

português padrão ABNT2 Tela - 15 polegadas, com suporte a HD com 

resolução de 1366x768 - Com tratamento antirreflexivo Sistema 

Operacional - Windows 10 Pró x64 ou Windows 11 Pró em Português 



 
Brasileiro com a respectiva licença de uso Observações: I-) Garantia do 

Fabricante “on site”, de 1 (um) ano, para o equipamento II-) 

Equipamento com Windows 10 deverão ter compatibilidade com o 

Windows 11, comprovada pela ferramenta “Windows PC Health Check” 

disponibilizada pela desenvolvedora Microsoft ou certificação HCL – 

Windows Compatible Products List. Alguns equipamentos serão 

escolhidos aleatoriamente e atualizados com o Windows 11 Pró para a 

comprovação da compatibilidade. III-) Não será permitido o uso de 

qualquer tipo de adaptador para atender as configurações exigidas. IV-

) Não serão admitidos equipamentos diferentes para atender o 

quantitativo do item, ou seja, todos os equipamentos ofeRtados pelo 

proponente para atendimento do item deverão ser idênticos. V-) 

Deverão ser disponibilizados na plataforma da BBMNet os manuais 

técnicos ou “datasheets” no campo da ficha técnica, que possibilitem 

correta conferência para comprovação do atendimento das 

configurações exigidas no edital. Catálogos, folder ou literatura 

equivalente serão aceitos desde que editados pelo fabricante e de fácil 

verificação em meios genuínos. VI-) Deverá ser disponibilizado 

certificado de adequação à norma IEC 60950. Emitido por instituição 

acreditada VII-) Comprovação de que o equipamento consta na lista de 

compatibilidade com a versão do Windows ofertada HCL. VIII-) 

Posteriormente à entrega, o equipamento será homologado pelo Setor 

de TI da municipalidade para comprovação de atendimento das 

exigências; ficando o aceite definitivo do mesmo sujeito à essa 

condicionante. IX-) Os periféricos (teclado, mouse e monitor) deverão 

ter o mesmo padrão de cor do gabinete, sendo aceitas somente 

pequenas variações pequenas de tom (Ex: preto/cinza escuro) X-) 

Deverá acompanhar o item cabo(s) condutor(es) de energia de 1,5 

metro, padrão NBR 14136, necessário(s) ao funcionamento. XI-) Todos 

os componentes do item deverão ser novos, sem uso, reforma ou 

recondicionamento. Modelo de Referência: Dell Vostro 3510 (i3 1005G1) 

https://www.dell.com/pt-br/work/shop/laptop-2-em-1/notebook-

vostro-3510/spd/vostro-15-3510- 

laptop/v3510w7006w?view=configurations 

8 
OXÍMETRO 

DE DEDO 

Item 27 - Tela em LED, medição de Spo2 70 - 99 %, precisão de Spo2 

70 -99 % +/- 3%, FC faixa de medição 30 - 350 bpm, FC variação de 

tele 0 - 254 bpm, FC resolução  = 1bpm. Energia necessária 1, 5 V = 2 

pilhas alcalinas AAA. Vida útil da bateria de 30 hs de uso ininterrúptas. 

Dimensões ( mm )  = 60 x 30 x 30  



 

5 

PROJETOR 

MULTI 

MIDIA 

Item 28 - 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. 

4 

RAMPER 

COM 

RODÍZIOS 

Item 29 - Material de confecção: aço inoxidável com rodízios com 

registro ou a dispensa da Anvisa 

6 
TV -  41 " A 

50 “ 

Item 30 - Tipo LCD ou LED, com conversor digital, com portas para 

conexão HDMI e USB 

2 MAQ LAVAR 

Item 31 - Lavadora de roupa 10 kg – Cor Branco, Semiautomática: 

Lava, Enxágua, Centrifuga; capacidade de roupa seca 10 Kg. Eficiência 

energética classe A, eficiência de centrifugação; Classe A, Painel de 

controle Eletromecânico, Tipo de abertura Superior; dispenser; 

velocidades de centrifugação 750 RMP; Programas de lavagem; 3 

Níveis de água; Alimentação Bivolt; 01 Ano De Garantia  

1 

CÂMARA 

FOTOGRÁ 

FICA 

DIGITAL 

Item 32 - Câmera Digital - Preta - Mínimo de 20 MP - LCD 3.0" - Zoom 

óptico mínimo de 26x - 

Estabilização de Imagem VR - Vídeos HD (720p) + Cartão de 4GB. 

1 
MESA 

REUNIÃO 

Item 33 - Mesa de reunião em formato retangular em madeira mdf. 

Dimensões: altura do tampo: mínima 72cm e máxima75cm, largura 

900 cm e 2.000 cm de comprimento. Podendo variar as medidas em 

+/_ 5%exceto na altura do tampo. Garantia de 5 anos. 

2 

MESA 

COZINHA 

com 4 

CADEIRAS Item 34 - Mesa de cozinha com 04 cadeiras 

4 
AQUECEDO

R BIVOLT 

Item 35 - Aquecedor Portátil de Ambiente, POTÊNCIA DE 1500 A 2000 

WATT – BIVOLT 

03 

MESA 

GINECOLÓG

ICA 

 Item 36 - Conjunto mesa ginecológica completa 

-armário em mdf (duas portas e três gavetas) 

-leito estofado e revestido em courvim 



 
-leito dividido em três partes 

-60cm de largura 

-1,80cm de comprimento 

-80cm de altura 

-Capacidade de suportar até 160kg 

 

 

6. DOCUMENTAÇÃO COMPROVATÓRIA 

  

2.1. Juntamente com a proposta deverá ser anexado (PDF ou Similar) catálogo 

ou documentação emitida pelo fabricante atestando o atendimento as condições 

descritas em Edital. 

 

4. DA FORMA DE PAGAMENTO E LOCAL DE ENTREGA 

Os equipamentos deverão ser entregues em local informado pela prefeitura no 

prazo máximo de 30 dias (trinta dias) após o recebimento da autorização de 

fornecimento. O pagamento será realizado em até 30 dias após o recebimento em 

definitivo  

 

Cabreúva, 13 de setembro de 2022 

 

 

Antonio Carlos Mangini 

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 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), visando ao 

exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 deverão 

firmar DECLARAÇÃO. 

 

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 

                                                           
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.  

 



 
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 

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°____/2022 

Eu _________________(nome completo), representante legal da empresa 

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

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

N° ____/2020, 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 ___/2022 

Processo Administrativo _____/2022 

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) 

 



 
ANEXO V 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento 

de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 

previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

consequente publicação; 



 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: 

_________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 



 
 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 

 


