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TERMO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

EDITAL Nº 071/2022 

PROCESSO Nº 2795/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL. 

Senhor Licitante: 

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Jarinu e vossa empresa, 
solicitamos o preenchimento deste Termo de retirada de edital e a retransmissão do 
mesmo, para o Departamento de Compras e Licitações, através do e-mail 
licitacao@jarinu.sp.gov.br 

 

Deixar de encaminhar o presente Termo de retirada de edital, não trará qualquer prejuízo 
ao interessado, porém, a não remessa deste, exime a Prefeitura Municipal de Jarinu da 
responsabilidade de comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação, 
exceto os casos cuja publicação na imprensa seja determinação de ordem legal.  

 

Data: _________________________________________________________________  

Empresa:_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Endereço:_____________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

C.N.P.J. : _____________________________________________________________  

Telefone: (  )____________________________ (  )____________________________  

E-mail: _______________________________________________________________  

Nome/ Cargo: _________________________________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

EDITAL Nº 071/2022 

PROCESSO Nº 2795/2022 

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE JARINU/SP, atendendo requisição da Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL., a qual será regida pela Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 2652 de 07 de Janeiro de 2013, bem como em 
conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 
123/2006 com alterações da Lei Complementar nº 147/2014. 

A sessão do Pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da Saúde, Jarinu/SP, ÀS 09H00M DO 
DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 quando deverão ser entregues os documentos referentes 
ao Credenciamento dos representantes das empresas interessadas em participar do 
certame, assim como os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos 
de Habilitação. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação visa a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE 
EDITAL. 

1.2 Integram este Edital os seguintes Anexos: 

1.2.1 Anexo I – Especificações Técnicas (Termo de Referência); 

1.2.2 Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; 

1.2.3 Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 

1.2.4 Anexo IV – Modelo de declaração conjunta; 

1.2.5 Anexo V – Declaração de não ocorrência de fato impeditivo; 

1.2.6 Anexo VI – Declaração Enquadramento Como Microempresa, Empresa De 
Pequeno Porte Ou Microempreendedor Individual. 

1.2.7 Anexo VII – Minuta do Contrato 

1.2.8 Anexo VIII - Termo de Ciência e Notificação 
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1.2.9 Anexo IX – Declaração de Documento à disposição do TCE – SP 

1.2 O objeto do presente certame (compras) se enquadra no disposto nos artigos 47 e 
seguintes da Lei Complementar nº123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 147/2014, portanto, esta licitação será DIFERENCIADA, EXCLUSIVA 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO 
EDITAL  

2.1 Cópia deste Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Jarinu/SP 
– www.jarinu.sp.gov.br. 

2.2 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site da Prefeitura 
Municipal de Jarinu, bem como no Diário Oficial do Estado de “São Paulo”, quando for o 
caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

2.3 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, física 
ou jurídica, protocolizadas na sede da Prefeitura Municipal de Jarinu/SP, sito à Praça 
Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da Saúde, Jarinu/SP, diretamente no 
Setor de Protocolo, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das 
propostas, dirigidas o pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas da data de seu recebimento. 

2.3.1 Não será aceito pedido de impugnação ao Edital via postal, e-mail ou fax, 
sendo que os interessados em impugnar o Edital, deverão fazê-lo somente na sede 
da Prefeitura Municipal de Jarinu/SP, dentro do prazo disposto no item 2.3 deste 
Edital. 

2.3.2 A decisão será enviada ao impugnante via e-mail, e será divulgada para 
todos os interessados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas que possuam objeto social 
compatível com o licitado, devidamente credenciado, conforme TÍTULO IV deste Edital. 

3.2 Será vedada a participação das empresas que: 

3.2.1 Possuam em seus quadros servidores ou funcionários da Prefeitura Municipal 
de Jarinu/SP, inclusive na condição de sócio ou dirigente; 

3.2.2 Se encontrem em falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

3.2.3 Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 
subsidiarias entre si, ou ainda quaisquer que seja a sua forma de constituição; 

3.2.4 Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública de 
Jarinu – SP suspenso; 

3.2.5 Tenham sido declaradas inidôneas; 

3.2.6 Estrangeiras que não funcionem no país; 
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3.2.7 Empresas que se encontrem em falência, concurso de credores, dissolução 
ou liquidação, com exceção ao dispositivo constante na Cláusula Sétima – item 
7.4.1. 

3.3 Não será permitida a participação de pessoa física. 

3.4 O não comparecimento do representante legal da empresa licitante não impedirá que 
a mesma participe normalmente do certame. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Os representantes das licitantes serão credenciados pelo pregoeiro e, deverão 
apresentar procuração, através de instrumento público ou particular, COM FIRMA 
RECONHECIDA, que lhes confira poderes para oferecer lances, negociar preços, assinar 
contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente. 

4.1.1 Para os procuradores, os mesmos deverão apresentar juntamente da 
procuração, cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Registro de Firma 
Individual no qual conste o nome outorgante, bem como cópia da Cédula de 
Identidade (RG) ou equivalente, tanto do outorgante como do outorgado. 

4.2 O representante, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Registro 
de Firma Individual, no qual estejam expressos seus poderes, além de cópia da sua 
Cédula de Identidade (RG) ou equivalente. 

4.3 Caso não apresente os documentos citados nos subitens 4.1 ou 4.2, a empresa não 
estará devidamente credenciada, não podendo participar da rodada de lances verbais, 
bem como não praticar os demais atos pertinentes ao certame, permanecendo neste 
caso, os preços constantes na proposta escrita. 

4.4 O modelo de Carta de Credenciamento encontra-se no Anexo III. 

4.5 Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser entregues FORA DOS 
ENVELOPES, antes da abertura do Certame. 

4.6 Cada credenciado poderá representar uma única licitante. 

4.7 No ato da fase de credenciamento, o representante credenciado declarará que não 
está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em 
razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação, conforme modelo 
constante do Anexo V. 

4.8 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar, na fase 
de Credenciamento, Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida a, no 
máximo, 90 (noventa) dias da data de abertura deste certame. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 
e os Documentos de Habilitação será pública e dirigida pelo pregoeiro. 
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5.2 Aberta a sessão, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 
PROCESSO Nº 2795/2022 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 09H00M 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 
PROCESSO Nº 2795/2022 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 09H00M 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

5.3 Não será aceita a participação de licitante atrasado, a não ser como ouvinte. 

5.3.1 Será considerada atrasada a licitante que, cujo representante apresentar-se 
ao local de realização da sessão pública após a abertura do primeiro envelope de 
Proposta de Preços. 

5.4 Aberto inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços será feita a sua 
conferência e posterior rubrica pelos presentes. 

5.5 Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na 
forma descrita no item VII deste Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em papel 
timbrado da empresa ou no Modelo Padrão constante do Anexo II deste Edital, redigida 
com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
sem emendas, rasuras e entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas 
as suas páginas pelo sócio da empresa ou representante devidamente qualificado sob 
pena de desclassificação. 

6.2 A Proposta de Preço deverá conter: 

6.2.1 Preço unitário, total e global do objeto, em moeda corrente nacional, 
expressos em algarismos; em caso de divergência entre os valores propostos, 
serão considerados os valores unitários. O preço global da Proposta deverá ser 
escrito em algarismos e por extenso. 

6.2.2 Os preços unitários deverão ser apresentados com precisão de 02 (duas) 
casas decimais. 

6.2.3 Declaração expressa de que os preços contidos na Proposta incluem todos 
os custos e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 
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de administração, encargos sociais, trabalhistas, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

6.2.4 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua 
apresentação. 

6.3 Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste 
Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os 
efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às 
propostas não exigidas pelo presente Edital. 

6.4 Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 

6.5 A apresentação da proposta implicará em plena aceitação, por parte do proponente, 
de todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Os Documentos exigidos para Habilitação deverão estar contidos no Envelope 02, na 
sua forma original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, 
ou ainda, autenticados pelo pregoeiro, quando da abertura do Envelope 02, mediante 
apresentação e conferência dos originais. Os Documentos de Habilitação são os abaixo 
discriminados: 

7.2 Para comprovação da Habilitação Jurídica: 

7.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleições de seus 
administradores; 

7.2.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da 
prova de diretoria em exercício; 

7.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.3 Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

7.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

7.3.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, mediante apresentação da Certidão Conjunta 
de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa 
ou Positiva com efeitos Negativos; 

7.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de                
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais inscritos e não inscritos na 
Dívida Ativa, do domicílio ou da sede da proponente. 
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7.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais (Mobiliários), expedida 
pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou da sede da proponente; 

7.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos pela lei; 

7.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

NOTA: Para comprovação de Regularidade Fiscal, também serão aceitas 
Certidões Positivas com Efeito de Negativas. 

7.4 Para a prova da qualificação Econômica – Financeira:  

7.4.1 Certidão de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição limitada a 90 
(noventa) dias; 

7.4.1.1 Será permitida a participação de empresas em Recuperação Judicial, 
desde que comprovem a boa situação financeira da empresa, através de 
documentação hábil, bem como o plano de recuperação judicial já aprovado. 

7.5 Para a prova da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.5.1 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando o fornecimento do objeto que seja compatível ao desta licitação. 

7.6 DA DECLARAÇÃO: 

7.6.1 Declaração Conjunta, conforme modelo no Anexo IV; 

7.6.2 Declaração de que se declarado VENCEDOR na etapa de lances deverá 
apresentar catálogo original do fabricante, no prazo de 05 (cinco dias), devidamente 
identificada com o nome da Licitante, bem como o número do item correspondente 
ao Edital, diretamente na Rua João Pessoa, nº 500, Vila Rica, Jarinu/SP – Secretaria 
Municipal de Saúde.   

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 O pregoeiro procederá à abertura primeiramente dos Envelopes que contêm as 
Propostas de Preços, avaliando o cumprimento das condições exigidas no Edital. 

8.2 O pregoeiro classificará o autor da proposta de TIPO MENOR PREÇO POR ITEM e 
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

8.3 Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 8.2, 
o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas apresentadas. 

8.4 Caso 02 (duas) ou mais propostas fiquem empatadas, será realizado sorteio público, 
para definir a ordem de apresentação dos lances. 
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8.5 A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas 
previstas neste Edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS LANCES VERBAIS 

9.1 Iniciada a etapa de lances o uso de aparelhos celulares será restrito, salvo quando 
previamente autorizado pelo pregoeiro. 

9.2 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e 
decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor e os demais 
lances, em ordem decrescente de valor. 

9.2.1 O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescentes de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate de preços. 

9.2.2 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

9.3 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

9.4 Após a negociação se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante 
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas neste Edital. 

9.6 Casos não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita e o valor estimado para a contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO JULGAMENTO 

10.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, para os itens licitados. 

10.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 

10.2.1 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 
Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita. 

10.3 Constatada e registrada a oferta de menor preço, será identificada se a mesma é de 
autoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

10.3.1 Caso a oferta de menor preço válida seja de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, será aberto o Envelope contendo os Documentos de Habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas condições habilitatórias. 

10.3.2 Caso a oferta de menor preço válida não seja de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, o pregoeiro verificará se alguma Microempresa ou Empresa de 
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Pequeno Porte encontra-se com o preço em até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço ofertado, para que a mesma tenha a oportunidade de dar um novo 
lance inferior ao melhor preço em até 05 (cinco) minutos, conforme os dispostos no § 
2º do art. 44 e o § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.4 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope contendo os 
Documentos de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas 
condições habilitatórias, somente ao término de julgamento de todos os itens licitados. 

10.4.1 Caso a licitante declarada vencedora seja uma Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, a mesma terá 05 (cinco) dias úteis, prorrogados por igual período a 
critério da Administração Pública, para regularizar pendências FISCAIS, caso esta 
apresente alguma restrição, conforme o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006, alteradas pela Lei Complementar nº 147/2014. 

10.4.1.1 Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se 
beneficiar no disposto no subitem 10.4.1 não o fizer dentro do prazo 
estipulado no mesmo subitem, será convocada a segunda licitante melhor 
classificada para a verificação de suas condições habilitatórias, e assim 
sucessivamente ate que aconteça a habilitação de uma das licitantes. 

10.5 Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

10.6 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, 
o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências editalícias, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 

10.7 Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o pregoeiro poderá negociar para 
que seja obtido um melhor preço. 

10.8 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

10.9 Decididos os recursos ou transcorridos os prazos para a sua interposição 
relativamente ao Pregão, o pregoeiro devolverá aos Licitantes, julgados desclassificados 
no certame, os Envelopes contendo os Documentos de Habilitação inviolados, podendo, 
todavia, retê-los até o encerramento da Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

11.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
ainda impugnar este Edital de Pregão. 

11.2 Caberá a Administração decidir sobre a impugnação no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contados a partir do momento da notificação. 

11.3 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, dando conhecimento aos interessados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS  

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação de razões de recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para a apresentação de contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante de recorrer importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da Licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor. 

12.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

12.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação à Licitante vencedora. 

12.6 Os autos do procedimento permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, 
no Departamento de Compras e Licitações, sito na sede da Prefeitura Municipal de 
Jarinu/SP, à Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº111, Jardim da Saúde, Jarinu/SP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

13.1 Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 

13.2 Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a 
contratação, no prazo previsto neste Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, DO PRAZO E DO 
LOCAL DE ENTREGA 

14.1 Prazo para entrega: até 30 (trinta) dias, contados à partir da data de recebimento do 
pedido que será emitido pelo Departamento de Compras e Licitações. 

14.3 Os itens deverão ser entregues na Rua João Pessoa, nº 500, Centro, Jarinu/SP – 
Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira das 08:00 as 16:00 horas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias contados a partir da data 
de entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e certificada pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  

15.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência 
Contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

16.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  

10300131.002000.4495.00.00.00, ficha 1476, Equipamento/Material Permanente, 
Secretaria Municipal de Saúde. 

10300132.008000.3393.00.00.00, ficha 145, Material de Consumo, Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização 
civil e penal cabíveis, sem prejuízo das demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

17.1.1 Multa de mora de 1% (hum por cento) por dia de atraso na entrega do objeto 
deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não 
executado; 

17.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução 
parcial ou total, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o consequente 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente; 

17.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da 
Adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a 
contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem 
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras 
sanções contratuais; 

17.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações de qualquer órgão público, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a 
suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do 
Município de Jarinu/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os 
motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

17.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 
administração Pública enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no subitem anterior; 

17.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-
lhes franqueada vista ao processo. 

17.1.7 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não 
apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do 
mesmo no prazo de 5 (cinco) dias e aplicação de multa prevista no subitem 17.1.1 
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17.1.8 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por 
descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam 
previstos nos subitens acima. 

17.1.9 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato 
ou compensado com valores de pagamentos devido à empresa contratada, 
respeitado, previamente, o direito de defesa. 

17.1.10 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 
demais. 

17.1.11 Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de 
multa será de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não havendo 
pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando – se ao 
processo judicial de execução. 

17.1.12 As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção 
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de 
reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO  

18.1 A Contratação decorrente da presente Licitação ficará subordinado às normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e será instrumentalizada por intermédio no 
Contrato, cuja minuta encontra-se no Anexo VI. 

18.2 A Adjudicatária deverá assinar o Contrato, cuja minuta segue constante do Anexo VI 
do presente Edital, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de 
convocação para assinatura. 

18.3 O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde 
ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Jarinu/SP. 

18.4 Poderá o Município de Jarinu/SP, quando o convocado não aceitar ou não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições de sua 
proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

18.5 Os reajustes dos preços do contrato, com majoração ou redução de valores ocorrem 
mediante oscilação de mercado, com comprovação através de atos governamentais ou de 
entidades representantes da classe. Para se praticar tais reajustes no contrato, torna-se 
necessária a comprovação através de documentos fiscais que demonstrem ter havido 
aumento para que estes sejam repassados ao Município e exigirão detida análise 
econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 
Sem esta comprovação, fica terminantemente descartada a hipótese de reajuste de 
preços no contrato. 

18.5.1 As Propostas bem como o prazo para se praticar reajuste no contrato, será de 
no mínimo 60 (sessenta) dias. Será considerado inválido o pedido de reajuste que 
desconsiderar o prazo, e cada pedido de reajuste, se houver, deverá ter intervalo 
mínimo deste mesmo prazo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 

19.2 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como 
dos Documentos de Habilitação apresentados no certame. 

19.3 É facultado ao Pregoeira ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

19.4 É vedado ao licitante retirar sua Proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 
Pregão. 

19.5 O Objeto da presente Licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no §1º 
do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia de início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente na Prefeitura Municipal de Jarinu/SP. 

19.7 É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

19.8 A presente licitação somente poderá ser revogada por razoes de interesse publico, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em 
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 

19.9 O pregoeiro, por interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

19.10 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pelo pregoeiro, através do e-mail 
licitacao@jarinu.sp.gov.br, ou pelo telefone (11) 4016-8200. 

19.11 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais duvidas na 
interpretação do presente Edital e em seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, 
ao Pregoeira, no endereço Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº111, Jardim da 
Saúde, Jarinu/SP, em até 02 (dois) dias úteis que anteceder a data de abertura do 
certame. 

19.12 Os casos omissos aplicam-se às disposições constantes das Leis Federais nº 
10.520/02 e nº 8.666/93, e no Decreto Municipal nº 2.652 de 07 de Janeiro de 2013. 

JARINU/SP, 04 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

 

Vinícius Peixoto Affonso Silva 
Chefe do depto. De Compras
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

 

PROCESSO Nº 2795/2022 

EDITAL Nº 071/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

 

 

I – DA ÁREA SOLICITANTE 

1.1 Secretaria Municipal de Saúde de Jarinu. 

II – DO OBJETO  

2.1 Compra de equipamentos para Secretaria de saúde. 

III – DA JUSTIFICATIVA 

3.1A aquisição destes equipamentos será de grande utilidade para os munícipes que 
serão atendidos na unidade mista de saúde e também para o possíveis empréstimos aos 
pacientes necessitados assistidos pelo município de Jarinu conforme especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento. 
 

IV - QUANTIDADES, PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1-  

ITEM EQUIPAMENTO QTD. ESPECIFICAÇÕES 

01 
Colchão Hospitalar 

Espuma D33 
78x188x12 

4 

Colchão hosipitalar espuma D33 78X188X12 

-Placa de espuma de alta performace na 
densidade D33, feita com Póliol à base de soja; 

-Tratamento antiácaro e contra bactéria na 
espuma e revestimento; Revestimento em napa 
100% PVC. 

-Espuma selada 100% Poliuretano. 

02 

Colchonete 
Solteiro D28 

Impermeável – 
0,78x1,88x0,04 

 

5 

-Placa de espuma de alta performace na 
densidade D28. 

-Tratamento antiácaro e contra bactéria na 
espuma e no revestimento; Revestimento me 
napa 100%PVC. 

-Espuma selada 100% Poliuretano. 

03 Cama hospitalar 2 
movimentos 

4 -Estrutura. 

A estrutura da cama é construida com perfis de 
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manual linha 
standart 

aço 50x25x2,65mm que garantem o conforto 
absoluto às pressões que são submetidas 
regularmente.           -LEITO  

É contruido por quatro divisórias de articulações 
com cantoneira de 1”x1/8”e revestidas por chapas 
de aço na espessura de 0,6mm que garantem um 
movimentos suave e silencioso e que são fixadas 
por trás do leito para evitar o acumulo de sujeira e 
bactéria garantindo tambem a facíl higienização 
de leito. 

-Movimento 

A partir de 2 manivelas articuláveis com 
rolamentos blindado para realizar os movimentos 
descritos abaixo com maior leveza e suavidade. 

-Cabeceira e Peseira 

Construidas em estruturas de tudo de aço 
carbono de  1/4 X1,20 mm que são removíveis 
através de um sistema de encaixe e desencaixe 
fácil. 

-Grades de Proteção Lateral 

Estrutura de aço carbono 1” 1/4X1,20mm com 
sistema articulável que permitiu abertura de grade 
através de um sistema de segurança de encaixe 
“trava” e “destrava”. 

-Medida do Leito 

880X1950mm. 

-Altura do Leito 

550mm. 

-Rodízio: 

Rodízio de 3”de diâmetro, sendo dois com freio e 
dois freio em diagonal. 

-Capacidade Máxima suportada: 

160KG. 

 

 

04 Maca hospitalar 5 

-Maca hospitalar, estrutura em tubo de carbono 
redondo. 

-Cabeceira regulável através de cremalheira, 
grades de abaixar em tubo de aço carbonado 
acabamento em temperatura epóxi, com 
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tratamento antiferruginoso, para choque de 
proteção na cabeceira e pés, rodízio de 6” em 
polipropileno, com sistema de freio em diagonal. 
Dimensões: C1,90 x L 0,70x A0,80m. Capacidade 
150kg. 

05 

Cadeira De Rodas 
Aço Dobrável 

Assento 48 CM / 
D400 

7 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi. 

Dimensões do produto:  

Largura: 68 cm  

Comprimento: 107,5 cm 

 Altura: 97,5 cm 

 Profundidade efetiva do assento: 40 cm  

Largura interna do assento: 48 cm  

Altura do encosto: 44 cm  

Distância entre o apoio para os pés e assento: 44 
cm Distância entre o braço e o assento: 25 cm 
Comprimento do braço: 26,5 cm  

Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm  

Peso do produto: 15,5 Kg  

Peso que o produto suporta: Até 120 Kg  

- Cadeira dobrável com sistema em duplo X, de 
fácil transporte. 

- Estofamento em material impermeável;  

- Encosto rebatível (não é reclinável). 

- Suporte de braço almofadado em PVC. 

- Apoios de braços escamoteáveis. 

- Rodas dianteiras de ABS de 8 maciças com 
sistema anti- furo. 

- Rodas traseiras de 24'' com pneus infláveis e 
sistema quick release (rodas de fácil remoção). 

- Protetor lateral de roupas integrado. 

- Apoios de pés removíveis, rebatíveis 
lateralmente com regulagem de altura.  

- Chassi tubular robusto e resistente de aço 
carbono. 

 - Almofada com espuma de alta densidade e com 
capa de nylon. 



PREFEITURA MUNICIPAL  
        DE JARINU/SP 

               Depto. de Compras e Licitações 
 

Praça Francisco Alves Siqueira Junior 111, Jardim da Saúde, CEP 13240-000, Jarinu/ SP - Fone 
(11) 4016.8200 - email: licitacao@jarinu.sp.gov.br 

 

Folha nº:  

Processo nº 2795/2022 

Rúbrica:  

- Cinto abdominal para segurança. 

- Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. 

- Garfo dianteiro longo com regulagem de altura. 

06 

Cadeira de Rodas 
para Obesos 60 

CM 

 

2 

Estrutura em aço carbono. 
Dobrável em X duplo. 
 Barra extra de sustentação. 
Eixos reforçados nas rodas traseiras. 
Assento e encosto estofados em nylon 
higienizável; Apoio de braços removíveis. 
Rodas traseiras com rolamentos e pneus 
infláveis. Rodas dianteiras com rolamentos e 
pneus maciços. Freios bilaterais 
Medidas: 
Largura do assento: 60/62 cm 
Largura total do produto: 71 cm 
Peso do produto: 20 kg 
Altura: 97 cm 
Comprimento: 1,07 m 

 

07 

Cadeira de rodas 
de banho higiênica 

201 CDS 
6 

Cadeira de banho confeccionada em aço carbono 
ideal para uso sanitário e chuveiro; Assento 
sanitário removível, apoio para os braços fixos 
apoio para os pés fixos, freios bilaterais rodas 
traseiras aro 06 giratórias com pneus maciços 
rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços 
posicionadas na parte interna da cadeira, encosto 
em nylon. 

Largura do Assento: 40cm 

Profundidade do Assento: 40cm 

Altura do Encosto:38cm 

Altura do Assento ao chão: 50cm 

Comprimento total da cadeira:54cm 

Largura total aberta: 44cm 

Largura total fechada: (NÃO FECHA) 

Altura do chão à manopla: 93cm 

Peso da cadeira:8 Kg 

Peso da Cadeira:8kg 

Capacidade Máxima de peso:85 kg 

Altura do chão ao apoio de braço: 64cm 

Altura do assento ao apoio de braço:14cm 
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V- DOS DOCUMENTOS E FICHAS TÉCNICAS 

 5.1A(s) empresa(s) vencedora(s) deverão, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição 
para assinatura da Ata de Registro de Preços, apresentar: 

5.1.1Ficha técnica de cada item ofertado; 

 5.1.2Certificado de Registro do produto, emitido pela ANVISA e cópia da publicação no 
“DOU” relativamente ao registro do produto. 

5.1.3 Os itens 01 e 02 devem possuir selo de aprovação do Inmetro; 

5.1.4 Em se tratando de produto importado, é obrigatória, ainda, a apresentação do 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitidos pela autoridade sanitária 
do país de origem, em original, com tradução juramentada, ou laudo de inspeção emitido 
pela Autoridade Sanitária Brasileira na Unidade Fabril; 

5.1.5 Quando a empresa fabricante do produto importado possuir o Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA, poderá apresentá-lo em 
substituição ao disposto no subitem anterior. 

5.1.6Quando o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela 
autoridade sanitária do país de origem, em original, com tradução juramentada, bem 
como Certificado de Autorização de Fabricação e Declaração da Agência Internacional 
por linha de produção/forma especificada não possuírem prazo de validade, este 
certificado/declaração será considerado válido por 01 (um) ano, contados a partir da 
data de sua emissão, exceto se apresentada legislação sanitária do país emitente, 
acompanhada de tradução juramentada, que especifique o prazo de validade destes. 

5.1.7Sendo a proponente distribuidora ou representante do produto ofertado, deverá 
apresentar credenciamento/autorização para comercializar o produto ofertado neste 
certame, sob pena de decair do direito à contratação. 

5.1.8As exigências contidas nos subitens acima atendem às formuladas pelas Lei 5.991 
de 17.12.1973, Lei nº 6.360 de 23.09.76, Decreto Federal nº 8.077 de 14.08.2013, Lei nº 
9.782 de 26.01.99, Lei Estadual nº 10.083 de 23.07.98, Portaria MS nº 2.814/GM, de 
29.05.98, Portaria nº 344 de 12.05.98; Portaria MS nº 3.765 de 20.10.98, Resolução RDC 
nº 25 de 21.05.2009, Resolução nº 460 de 14.09.99; MP nº 2.190-34/01. 

VI- DA ENTREGA 

6.1 O total dos produtos deveram ser entregues em até 30 (TRINTA) dias após a emissão 
da Ordem de Fornecimento (OF), diretamente noNúcleo Administrativo daSaúde (NAS), 
situada a Rua João Pessoa, nº 500, Centro, Jarinu/SP, de segunda à sexta-feira das 
08:00 às 16:00 horas. 

JARINU, 04 DE OUTUBRO DE 2022 

 

 

 

ANDRÉ LUIS VIEIRA DARIO 
Secretário Municipal Saúde 
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ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2795/2022 

DATA LICITAÇÃO: 21/10/2022 

HORA ENCERRAMENTO: 09H00M 

TIPO LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL. 

 

 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 
MARCA VL. UNIT. VL. 

TOTAL 

01 04 UNID 

Colchão Hospitalar Espuma D33 
78x188x12, descritivo de acordo 

com o edital. 

   

02 05 UNID 

Colchonete Solteiro D28 
Impermeável – 0,78x1,88x0,04, 

descritivo de acordo com o 
edital. 

 

   

03 04  

Cama hospitalar 2 movimentos 
manual linha standart, descritivo de 

acordo com o edital. 

   

04 05  
Maca hospitalar, descritivo de 

acordo com o edital. 
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05 07  

Cadeira De Rodas Aço Dobrável 
Assento 48 CM / D400, descritivo de 

acordo com o edital. 

   

06 02  

Cadeira de Rodas para Obesos 60 
CM, descritivo de acordo com o 

edital. 

 

   

07 06  

Cadeira de rodas de banho 
higiênica 201 CDS, descritivo de 

acordo com o edital. 

   

  

Observação: 

 

Validade da Proposta:__________________________________________ 

Condições de Pagamento:_______________________________________ 

Prazo de Entrega:_____________________________________ 

Prazo de Execução:_____________________________________ 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (Edital). 

 

 

_____________________________________ 

 Representante Legal RG/CPF 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 

Razão Social; CNPJ. 

 

PROCESSO Nº 2795/2022 

EDITAL Nº 071/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

 

 Através do presente, credenciamos o Sr. (a) ____________________, portador (a) 

da carteira de identidade ____________________ e CPF ____________________, a 

participar da Licitação instaurada pelo Município de Jarinu/SP, em especifico ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 057/2022, referente ao PROCESSO Nº 2795/2022, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa ____________________, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, 

renunciar, firmar contratos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que 

tudo daremos por firme e valioso. 

 

Local e Data. 

 

_________________________________ 

Carimbo da empresa 

Assinatura do representante legal 

Identificação do cargo/função do firmatário  

 

OBS.: (A licitante poderá apresentar outros textos que serão analisados, porém, 
condizentes com o solicitado neste certame, pois estes são apenas modelos). 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

Razão Social; CNPJ. 

 

PROCESSO Nº 2795/2022 

EDITAL Nº 071/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

 

A empresa ____________________, com sede na ________________, inscrita no CNPJ 
n.º ______________, através de seu representante legal o(a) Sr.(a) ___________, 
________ (nacionalidade), _________ (estado civil), portador(a) da  Cédula de Identidade 
RG nº ________, inscrito(a) no CPF nº ____________, residente à __________ 
(endereço completo), declara para todos os fins de direito, especificamente para 
participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e 
Constituição Federal, que: 

Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública do 
Município de Jarinu, direta ou indiretamente. (Art. 87, III) 

a) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; (Art. 87, IV) 

b) Não possuímos no nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal. 

c) Não possuímos funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da 
empresa participante da licitação, que possuam vínculo direto ou indireto com a 
Prefeitura Municipal de Jarinu, nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e  
Lei Orgânica Municipal. 

d) Nossa empresa declara, sob as penas da Lei, que tem conhecimento e concorda 
com todos os termos do Edital. (Art. 30 III). 

                      JARINU, ___ DE _____ DE 2022. 
 
 
____________________________ 
Nome 
____________________________ 
R.G/CPF 
____________________________ 

Cargo. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

PROCESSO Nº 2795/2022 

EDITAL Nº 071/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

 

 

A empresa ____________________, portadora do CNPJ 
____________________, através de seu representante legal, declara sob as penas da 
Lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação 
no Processo Licitatório em epigrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar 
ocorrências posteriores. Declara também que cumpre plenamente todos os requisitos de 
habilitação. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 

Assunto: Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

 

Prezados Senhores, a empresa ____________________, Inscrita no CNPJ 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para os 
devidos fins sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 

 

Assinalar com um “X” a condição da empresa: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei nº 123, de 
14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei nº 
123, de 14/12/2006; 

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 

Declara ainda, sob as totais penas da lei, que a empresa está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

 

 

Cidade-UF, XX de XXXXXXX de 2022. 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO Nº __/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE JARINU/SP, ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA ____________________. 

PROCESSO Nº 2795/2022 

EDITAL Nº 071/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 

 

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de 
Jarinu, CNPJ 45.780.079/0001-59, com sede á Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 
n°111, Jardim da Saúde, Jarinu/SP, neste ato, representada pelo Secretário Municipal de 
Saúde, Sr. André Luis Vieira Dario, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
26.289.854 - 8 SSP/SP e inscrito no CPF nº 254.495.648 - 80, domiciliado à Secretaria 
Municipal de Saúde, estabelecida na Rua João Pessoa, n°560, Jardim Saúde, Jarinu/SP, 
doravante denominada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa      , 
estabelecida à      , inscrita no CNPJ nº      , neste ato, representada pelo(a) Sr.(a) 
     , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº       e inscrito(a) no CPF nº      , 
(nacionalidade)      , residente à      , de agora em diante denominada simplesmente 
Contratada, convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as 
Cláusulas seguintes: 

 

I – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Contrato visa a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE 
EDITAL. 

1.2 O Processo Licitatório supracitado, seus anexos e a Proposta Comercial da 
Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos 
estivessem. 

 

II – VALOR 

2.1AO valor total para fornecimento do objeto ora contratado é de R$ _________ 
(___________). 

2.2 No valor estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como: 
tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto ora 
contratado, sem que caiba direito à CONTRATADA reivindicar custos adicionais.  

 

III – DO PAGAMENTO  

3.1 O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias após 
a entrega dos produtos.  
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3.2 A Nota Fiscal somente será paga se estiver devidamente certificada e liberação pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

3.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto houver pendência 
contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 

 

IV – DAS CONDIÇÕES, PRAZO E LOCAL DA ENTREGA  

4.1 O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações e demais condições 
estipuladas no Anexo I do Edital e Contrato e acompanhado da respectiva Nota Fiscal 
Eletrônica para conferência.  

4.1 Prazo para entrega: até 30 (trinta) dias, contados à partir da data de recebimento do 
pedido que será emitido pelo Departamento de Compras e Licitações. 

4.3 Os itens deverão ser entregues na Rua João Pessoa, nº 500, Centro, Jarinu/SP – 
Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira das 08:00 as 16:00 horas. 

 

V – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 O Contrato terá a vigência de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, Inciso II da lei Federal nº 
8.666/93. 

 

VI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

6.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização 
civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

6.1.1 Multa de mora de 1% (hum por cento) por dia de atraso na entrega do objeto 
deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não 
executado; 

6.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial 
ou total, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o consequente 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente; 

6.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da 
adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a 
contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem 
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras 
sanções contratuais; 

6.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações de qualquer órgão público, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a 
suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do 
Município de Jarinu/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os 
motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
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6.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 
administração Pública enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior; 

6.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-
lhes franqueada vista ao processo. 

6.1.7 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não 
apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do 
mesmo no prazo de 5 (cinco) dias e aplicação de multa prevista no subitem 8.1.1 

6.1.8 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por 
descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam 
previstos nos subitens acima. 

6.1.9 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou 
compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, 
previamente, o direito de defesa. 

6.1.10 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 
demais. 

6.1.11 Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa 
será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não havendo 
pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando – se ao 
processo judicial de execução. 

6.1.12 As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção 
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de 
reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município. 

 

VII – DAS OBRIGAÇÕES  

7.1 DA CONTRATANTE: 

7.1.1 Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato. 

7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste 
contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas. 

7.1.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir 
eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando 
da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da 
CONTRATADA. 

7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) para a contratação pretendida. 

7.2 DA CONTRATADA: 

7.2.1 Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Processo Licitatório. 
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7.2.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de 
contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, 
relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o 
CONTRATANTE. 

7.2.3 Oferecer, como uma organização completa, independente e sem vínculo com o 
CONTRATANTE, veículo/produtos de comprovada qualidade, sem ônus adicional ao 
preço registrado. 

7.2.4 Não subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade. 

7.2.5 Assumir de inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que 
seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando da execução do objeto deste contrato. 

7.2.6 Atender a requisições do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de 
qualidade do veículo/produtos oferecidos. 

7.2.7 Oferecer garantia mínima estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, 
fincado assim a CONTRATADA responsável por vícios ou defeitos de fabricação, 
bem como desgastes anormais das peças, obrigando-se a reposição do objeto que 
apresentar defeito. 

 

VIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

10300131.002000.4495.00.00.00, ficha 1476, Equipamento/Material Permanente, 
Secretaria Municipal de Saúde. 

10300132.008000.3393.00.00.00, ficha 145, Material de Consumo, Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 

IX – DA RESCISÃO  

9.1 Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento entre as partes, ou 
unilateralmente pela CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante 
notificação a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no artigo 
78 da Lei Federal Nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação 
pertinente.  

 

X – DA VINCULAÇÃO  

10.1 O presente contrato é parte integrante do PROCESSO Nº 2795/2022, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 057/2022, EDITAL Nº 071/2022. 

10.2 Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos 
vinculados ao processo especificado na cláusula anterior, como se deste contrato 
estivessem transcritos. 
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XI – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS  

11.1 As partes submetem-se às normas das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, 
cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao 
EDITAL Nº 071/2022, do Processo Licitatório competente. 

 

XII – DO FORO  

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jarinu, com exclusão de qualquer outro, para nele 
dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato. 

 E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente 
assinados com as testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas. 

JARINU/SP,       DE       DE 2022. 

 
 
 
PELO CONTRATANTE: 

André Luis Vieira Dario 
Secretário Municipal de Saúde  
Prefeitura Municipal de Jarinu 
CNPJ nº 45.780.079/0001-59 

 
 
PELO CONTRATADO: 

      (Empresa Contratada) 
CNPJ       

      (Procurador, Sócio ou Diretor) 
CPF       

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

1. ______________________________ 2. ____________________________ 
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ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL. 

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 e interessados estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos 
termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2021, 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. 

JARINU, ___ DE ___ DE 2022. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Debora Cristina Prado Belinello 

Cargo:Prefeita Municipal 

CPF: 290.214.158-01 
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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: ______________________________________________________ 

GESTOR DE CONTRATO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL. 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, 
de acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

JARINU, __ DE ___ DE 2022. 
 
RESPONSÁVEL:  

André Luis Vieira Dario 
Secretário Municipal de Saúde  

secretaria.saude@jarinu.sp.gov.br 


