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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 49/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2018  
 

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada 
do Edital e que o mesmo seja enviado ao Setor de Licitações através do e-mail licitacao@quadra.sp.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Quadra da responsabilidade da comunicação de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, 
não cabendo posteriormente qualquer reclamação.  
 

R E C I B O 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – TERMO DE COMPROMISSO MS 
354165171222095760 - ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Tipo da licitação: Menor Preço/Critério de aceitabilidade: preço unitário 
Data da realização da sessão: 21 de setembro de 2018 
Horário para protocolo dos envelopes: Até às 13h45m. Horário de início da sessão: 14 h 
Local de entrega dos envelopes: Protocolo da Prefeitura Municipal  
Local da sessão: Prefeitura Municipal – Sala de Licitações 
 
Obtivemos, através do acesso www.quadra.sp.gov.br nesta data, cópia do Instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 

 
 
EMPRESA:________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:_______________________________________________________________________ 
 
CIDADE:________________________________________________ 

 
ESTADO:________ 

 
FONE:______________________ 

 
E-MAIL:______________________ 

 
NOME POR EXTENSO: _____________________________________________________ 
 
RG:____________________________________ 
 
DATA / ASSINATURA:_________________ 
CARIMBO DA EMPRESA:  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 21/2018 

 

 

Prefeitura Municipal de Quadra 

Secretaria Municipal de Saúde 

Tipo de julgamento: menor preço por Item 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – TERMO DE 

COMPROMISSO MS 354165171222095760 - 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUADRA, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que às 14 horas do dia 21 de setembro do ano de 2018, na sala de reuniões do Paço Municipal, 

localizado na R. José Carlos da Silveira, 36, Jd. Santo Antonio, CEP: 18255-000, se reunirão o pregoeiro e a 

equipe de apoio, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a Aquisição 

de diversos equipamentos / mobiliários para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

especificações contidas no Termo de Referências – Especificações do Objeto, Anexo I deste Edital, 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. DO OBJETO: 

 

1.1 A presente licitação tem como objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – TERMO DE 

COMPROMISSO MS 35416517122209576, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I 

deste edital. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  

 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 

apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 

transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE QUADRA/SP 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
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AO MUNICÍPIO DE QUADRA/SP 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

2.2. Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório poderá ser apresentado em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu 

representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade. 

 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 

envelopes. 

 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 

apresentar: 

 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade 

por ações; 

 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade 

civil; 

 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 

em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que 

conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa 
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outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 

indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou 

 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência 

dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 

c) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 

constante do Anexo IV. 

 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato 

de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante 

fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 

de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo V. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 

PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 

de nenhuma licitante retardatária. 

 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, previsto no item 03. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

 

5.1 – O formulário padronizado de proposta – Anexo II, que acompanha este ato convocatório, deverá ser 

utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 

 

5.2 – Deverão estar consignados na proposta: 

  

a) dados cadastrais completos; 

b) assinatura do representante legal; 

c) descrição completa dos equipamentos devidamente identificados com quantidades, embalagens e marcas 

de cada produto; 
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d) indicação obrigatória do preço unitário, com 02 (duas) casas decimais, expresso em moeda corrente 

nacional (Real) com todos os impostos, despesas de entrega e demais taxas inclusas; 

e) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo; 

e) indicação do nome e da qualificação do representante legal. 

 

5.3 – Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, todos os custos diretos e indiretos, inclusive 

os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações: 

trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

 

5.4 – Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação 

da proposta. 

 

5.5 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam, bem como não serão 

consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais 

licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexequíveis (arts. 40, X e 48, II e 

parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93); 

 

5.6 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas 

das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexequíveis (arts. 40, X e 48, II 

e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93); 

 

5.7 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação. 

As propostas não deverão conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

 

5.8 – A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital 

e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber, e demais normas 

suplementares aplicáveis. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais 

baixo e as das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances, 

verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 

autoras das melhores propostas, até no máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
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decrescentes, a partir da autora da proposta classificada a de maior preço e as demais em ordem 

decrescente de valor, até a proclamação da vencedora. 

 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 

da ordem de oferta dos lances. 

 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 

6.5.1. Dada a palavra a licitante esta poderá apresentar nova proposta. 

 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 2% (dois por cento). 

 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes no item 13 deste edital. 

 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da 

licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 

pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando a com os valores 

consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 

vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de 

acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
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c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 05; 

 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

 

6.14 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam. 

 

6.15. Não serão consideradas, para julgamentos das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

6.16. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.44, §2, da 

Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.5. deste edital. 

 

6.16.1. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 

de menor valor. 

 

6.17. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada 

para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, proposta inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrem na hipótese do item 6.15.1 

deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 

6.18. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências do item 6.17. deste 

edital será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 

6.19. O disposto nos itens 6.16 a 6.18, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 

valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

6.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, 

a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
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6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 

trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

 

7.1 – Poderão participar do certame licitatório as empresas que preencherem as condições de habilitação 

jurídica e regularidade fiscal por meio dos documentos relacionados a seguir: 

 

7.1.1. – Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) 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. 

 

d) Licença sanitária municipal ou estadual do ano vigente, ou documento de isenção dessa licença; 

 

e) Autorização de funcionamento concedida pelo Ministério da Saúde/ANVISA se aplicável aos 

produtos licitados. 

 

7.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 7.1.1 não precisarão constar do 

Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

7.1.2. – Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de negativa, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal; 

 Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado, expedida 

pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
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 Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado; 

 Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Fazenda Municipal. 

 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 

apresentação da CRF- Certificado de Regularidade do FGTS; 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 

 

7.1.3. – Qualificação técnica (art. 30 da Lei Federal 8.666/93): 

  

a) COMPROVAÇÃO de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, mediante a apresentação de, pelo menos, 01 

(um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado para qual a licitante tenha fornecido os respectivos produtos. 

 

 a.1) O atestado exigido no subitem anterior deverá apresentar a descrição detalhada dos produtos já 

fornecidos onde deverá constar os quantitativos de cada produto fornecido para que se possa apurar o 

atendimento aos mínimos exigidos, demonstrando o fornecimento, pela licitante, de produtos de 

características iguais ou semelhantes ao objeto licitado, desde que em quantidades razoáveis, assim 

considerados de 50% a 60%, de acordo com a súmula 24 do TCESP.  

 

7.1.4 – Qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei Federal 8.666/93): 

 

 a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com 

data de emissão anterior à data da entrega das propostas de no máximo 90 (noventa) dias. 

 

b) Balanço Patrimonial do último exercício social, mencionado expressamente em cada balanço o número 

do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta 

Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

 

b.1) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

 

b.1.1) no caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado ou, se houver, no Município da sede da empresa; 

 

b.1.2) em caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário, ou 

cópia da Escrituração Contábil Digital, expedido através do Sistema Público de Escritura Digital – 

SPED, contendo o Termo de Abertura, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Mutações 
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de Patrimônio e Resultado do Exercício), Notas Explicativas e Termo de Encerramento com o Termo 

de Autenticação da Junta Comercial ou Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Digital - ECD; 

 

c) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 

cópia do livro diário, contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 

encerramento, nos moldes do item b.1; 

 

d) Apresentação dos seguintes índices contábeis, baseados nos dados do seu último balanço, conforme 

o subitem “b” para a comprovação da boa situação financeira da empresa: 

 

 ILC  =  Liquidez Corrente : igual ou superior a 1,00 

 ILG =  Liquidez Geral : igual ou superior a 1,00   

 IEG = Endividamento Geral : igual ou inferior a 1,00 

 ILC = AC / PC 

 ILG  = AC + RLP / PC + ELP 

 IEG  = PC + ELP / AT 

 

Sendo: 

  

AC Ativo Circulante 

RLP Realizável a Longo Prazo 

PC Passivo Circulante 

ELP Exigível a Longo Prazo 

AT Ativo Total 

IEG Índice de Endividamento Geral  

 

d.1) A apresentação dos índices solicitados deverá ser feita em folha assinada pelo contador 

responsável juntamente com o representante legal da empresa, onde constem os dados do balanço 

que deram origem aos índices apresentados. 

 

7.1.5. – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

a) Declaração que concorda com os termos do edital e que desconhece qualquer fato impeditivo de sua 

participação nesta licitação, conforme modelo constante no ANEXO VI. 

 

b) Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor (es) de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de empregado (s) menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, 

conforme o modelo constante no ANEXO VII. 
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c) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou, 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, conforme modelo constante do 

ANEXO VIII.  

 

d) Declaração do licitante de que cumpre as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho 

de seus empregados, conforme modelo constante do ANEXO IX. 

 

e) Declaração do licitante de que se responsabiliza pela autenticidade e procedência dos produtos 

fornecidos, conforme modelo constante do ANEXO X. 

 

f) Declaração de emissão de Nota Fiscal Eletrônica conforme preconiza a Portaria CAT- 162, de 

29/12/2008 (emitida pela própria licitante, conforme modelo constante do ANEXO XI. 

 

g) Certidão de Inexistência de Impedimentos junto ao Cadastro nacional de Condenações Cíveis por Ato 

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 

 

h) Certificado de Apenado emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).  

 

https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/certificado/add 

  

i) Certidão Negativa de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:3:14212897461570::NO:3,4,6::&cs=30y8_C-

UOSbpV0gPNRHQ0P3c1Aug) 

 

7.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos no item 7.1.2, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil 

subsequente ao da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 

7.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 

da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

 

7.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 

fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

 

7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 

https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/certificado/add
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7.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação do licitante 

e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea 

a, deste edital. 

 

7.4. – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.  

 

7.4.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 

cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada 

pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  

 

7.4.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;  

 

7.4.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração Municipal 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação 

das propostas;  

 

7.4.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

 

7.4.5. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderá diligenciar efetuando consulta direta nos sites dos órgãos 

expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

 

7.4.6. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8. DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação, ficando as demais licitantes desde 

logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso 

e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

8.3. O recurso deverá ser encaminhado diretamente ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de 

Planejamento e Gestão. 

 

8.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1. A entrega dos materiais será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

9.2. Os produtos solicitados deverão ser entregues no Paço Municipal, sito à Rua José Carlos da Silveira, 36 

– Jd. Santo Antonio, na cidade de Quadra/SP, em até 30 (trinta) dias a contar da requisição e nota de 

empenho. 

 

9.4. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 

8.666/93). 

 

9.5. Os produtos entregues deverão estar de acordo com o que será apresentado na proposta, conter todas 

as informações necessárias à perfeita caracterização dos mesmos, como marca ou fabricante, composição, 

data de fabricação, prazo de validade e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização do 

produto. 

 

9.6. Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a fornecedora deverá 

providenciar no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de notificação expedida pela Prefeitura, a 

sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas 

no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

 

9.6.1. Constatadas irregularidades nos materiais fornecidos, a Prefeitura poderá: 

 

9.6.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

cancelando o pedido, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

9.6.3. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação por escrito, mantidos 

os preços iniciais; 

 

9.6.4. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou cancelar o pedido, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

9.6.5. Na hipótese de complementação, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Prefeitura, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantidos os 

preços iniciais. 
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10. DAS SANÇÕES 

 

10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo 

estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

seguintes penalidades: 

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.  

 

10.2. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, poderão ser aplicadas ao licitante vencedor as 

seguintes penalidades: 

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 

 
10.3. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
10.4. Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte, (LC nº 123/06), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a 

aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93;  

 

10.5. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da intimação do interessado.  
 
10.6. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. Os pagamentos devidos ao fornecedor estão vinculados à efetiva entrega dos produtos e serão 

efetuados em até 30 (trinta) dias, após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pela Administração. 

 
11.2. O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser indicada pelo Fornecedor. 
 

12. DAS RESPONSABILIDADES E FORMA DE EXECUÇÃO 

 

12.1. Se por ocasião da formalização do pedido de fornecimento do objeto, as certidões de regularidade de 
débito da (s) Adjudicatária (s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade 
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
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12.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, a Adjudicatária será notificada 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
 
12.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 15.1, ou se recusar a retirar a Nota de Empenho, serão convocados, 
pela ordem de classificação das propostas, as demais licitantes classificadas, com vistas à celebração do 
pedido de fornecimento, sem prejuízo da aplicação das sanções a empresa faltante. 
 

13. DAS INFORMAÇÕES 

 

13.1. O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, 

estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, 

na sede da Prefeitura Municipal de Quadra. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

14.1 – A despesa decorrente correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.05 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Executora: 02.05.01 – Assistência Médica Geral 

Funcional programática: 10.301.0007.1008 - Aquisição de equipamentos  

Categoria Econômica 4.4.90.52 – Equipamentos Mat. Permanente – FR 01 e 05 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação 

do edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Prefeitura Municipal de Quadra, Setor de Licitações, sito na 

Rua José Carlos da Silveira, 36, ou pelo telefone (15) 3253-9000, no horário das 8 às 12h e das 13 às 17 

horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

 

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-

se-ão à disposição de todos os interessados no Setor de Licitações. 

 

15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 

certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

 

15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

 

15.5. As cópias extraídas da internet serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e 

certificação digital conferido pela Administração. 
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15.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 

permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

 

15.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

15.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

 

15.9. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Credenciamento 

Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação 

Anexo IV – Modelo de Declaração – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Anexo V – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital e Inexistência de Fatos 

Impeditivos a Participação 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXXIII do Art.7º da CF. 

Anexo VII – Modelo de Declaração da não existência de servidor público no quadro societário; 

Anexo VIII– Modelo de Declaração do cumprimento das normas relativas à saúde, higiene e segurança do 

trabalho; 

Anexo IX – Modelo de Declaração de responsabilidade pela autenticidade e procedência dos produtos 

Anexo X – Modelo de Declaração de emissão de Nota Fiscal Eletrônica 

 

15.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Tatuí para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 

contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Quadra/SP, 06 de setembro de 2018. 

 

 

LUIZ CARLOS PEREIRA 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES/VALOR REFERENCIA 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA  UNID. QUANT. 
VALOR DE 

REFERENCIA 
R$ 

01 

Aparelho de Raio X Odontológico 

Requisitos mínimos: coluna com braço convencional/Modo de operação 

digital/Tensão Mínimo 7MA.  

Unid 01 6.000,00 

02 Bomba de vácuo de 1,3 a 2,0 HP/110 a 730 MMHG Unid 01 3.000,00 

3 

Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) 
Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta 
a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, 
acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, 
braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos 
superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura 
anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura 
mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto 
para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulado. Base da 
cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no mínimo 3/8 (polegadas) de 
espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento 
fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e 
guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir 
banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, 
sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 
12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, 
estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e 
sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos 
e assistência técnica autorizada do fabricante.  
EQUIPO ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, 
pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das 
pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), 
suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma 
estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio 
anodizado, terminal para micromotor sem spray, terminal para alta rotação e 
seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível.  
REFLETOR ODONTOLÓGICO. Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado 
no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado 
de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento 
multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 
5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 
20.000 Lux, , sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), 
protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com 
seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE 
AUXILIAR. Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com 
pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo 
separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspideira, 01 

Unid 01 18.000,00 
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terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, 
suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de 
esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à 
mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. MOCHO. Com sistema de 
elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do 
assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado 
pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos 
devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma 
alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. 
Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com 
conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e encosto com 
estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem 
costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA 
DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm.  
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO com 420000 rpm, com corpo em alumínio 
anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, 
refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de 
borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo 
consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e 
esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 
01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva e 01 saca 
broca (a caneta deve ser do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para 
melhor funcionamento do conjunto). Este equipamento deve ter garantia mínima 
de 02 anos e assistência técnica autorizada fabricante 

4 
Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e 
materiais médico-cirúrgicos. Câmara em aço inoxidável. Modo de operação digital, 
capacidade 26 a 45 litros. 

Unid. 01 3.800,00 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)__________________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ________________ e CPF sob nº _____________, a participar da Licitação 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Quadra/SP, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para 

Registro de Preços, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa __________________________, inscrita sob o CNPJ 

nº___________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

 

..............................., .......... de ........... de 2018. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

 

ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A empresa___________________________________________________________ (inscrita 

no CNPJ n° _______________, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor 

____________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade 

n°_____________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante 

legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 

de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 5.6 do mesmo edital, e para 

fins do Pregão Presencial nº 21/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA-SP, DECLARA 

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em 

epígrafe. 

 

..............................., .......... de ........... de 2018. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

 

ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, 

que a Empresa __________________________________, inscrita sob o 

CNPJ____________________________________ é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos da Lei Complementar 123/2006 e Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento de 

Registro do Comércio, e conforme Declaração expedida pela Junta Comercial (comprovando a 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). 

 

 

 

..............................., .......... de ........... de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL  
E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
 
 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) 

da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., 

DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a 

elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus 

detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea 

pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no 

presente certame licitatório. 

 

 

.........................., ....... de ................. de 2018. 

 

 

 

 

 

................................................ 

 

(representante legal)
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF. 

 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) ____________________________, CNPJ Nº _______________, 

estabelecida à _______________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da 

Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal de 1988 (Lei No. 9.854/99). 

 

 

..............................., .......... de ........... de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA,  

OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA  

NO QUADRO SOCIETÁRIO DA LICITANTE 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) 

da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., 

DECLARA sob penas da Lei que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de economia mista. 

 

 

.........................., ....... de ................. de 2018. 

 

 

 

................................................ 

(representante legal) 
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

 

ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO DE SEUS EMPREGADOS 

 

 

 

 

 A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) 

da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., 

DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde, higiene e segurança no 

trabalho de seus empregados, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da 

Constituição do Estado de São Paulo.  

 

.........................., ....... de ................. de 2018. 

 

 

 

................................................ 

(representante legal) 
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

 
ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA  

AUTENTICIDADE E PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS. 

 

 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) 

da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., 

DECLARA que se responsabiliza pela autenticidade e procedência dos produtos fornecidos, objeto do 

Pregão Presencial nº 21/2018 da Prefeitura Municipal de Quadra, Estado de São Paulo. 

 

.........................., ....... de ................. de 2018. 

 

 

 

................................................ 

(representante legal) 
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PMQUADRA 

Proc. nº 49/2018 

Fls.__________ 

Ass.:_________ 

 

ANEXO X 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

 
 
 

 
 
 

A empresa .................................................................. (razão social ou nome), inscrita no (CNPJ 

ou CPF) sob nº ....................................., por intermédio de seu representante legal Sr(a). 

......................................., CPF nº ...................................., RG nº ..................., DECLARA que emite Nota 

Fiscal Eletrônica – NF- e em atendimento a Portaria CAT – 162, de 29/12/2008.  

 

 

..................., ....... de ..................... de 2018. 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 


