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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2022 

EDITAL Nº 063/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO:   Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, necessários 

para melhorar a qualidade no atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Município, 

proveniente de Emeda Parlamentar Estadual Nº 2021.084.31715, conforme especificações 

constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Dr. FABIANO DE MELLO BELENTANI, 

no uso de suas atribuições legais e na qualidade de autoridade competente, torna público que se 

acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 022/2022, objeto 

do Processo Licitatório nº 086/2022, do tipo menor preço, execução indireta, sob o regime de 

empreitada por preço unitário, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 

a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto 

5.450/2005, Lei Federal nº. 10.097 de 19 de dezembro de 2000, Decreto Federal nº 5.598 de 1º 

de dezembro de 2005, Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº 

5.894 de 11 de julho de 2016, Decreto Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Decreto 

Municipal nº 6.951 de 04 de maio de 2020, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 

com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014.e demais 

condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

 

1.1.1. Em cumprimento ao art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabe consignar 

que, na presente licitação, há expressa opção pela adoção das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2020. 

 

Esta licitação atende à Requisição de Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, 

datado de 06 de dezembro de 2021, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, autora e 

responsável pelo descritivo do item ora licitado, pelo Termo de Referência e Cotação de Preços, 

através da Sra. AMARÍLIS BIASI DE TOLEDO PIZA – Secretário Municipal de Saúde, conforme 

assinaturas constantes na mencionada Requisição de Aquisição, Termo de Referência e Planilha 

de Preços, integrantes do presente processo licitatório. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO (CADASTRAMENTO, ABERTURA E 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS). 

 

1.2 – A sessão pública de processamento do Pregão será realizada exclusivamente por meio 

eletrônico/Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas 

as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br e será conduzida pelo Pregoeiro com 

o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo licitatório em epígrafe, conforme 

datas e horários definidos abaixo:  

RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 12 DE ABRIL DE 2022 ÀS 08h00. 
 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 28 DE ABRIL DE 2022 ÀS 08H00. 
 
ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 28 DE ABRIL DE 2022 DÀS 08H01 ÀS 14H00. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 28 DE ABRIL DE 2022 ÀS 14h01. 
 
TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS. 
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FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

 E-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 Fax: (17) 3543-9015 

 Fone: (17) 3543-9028 
 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou www.novohorizonte.sp.gov.br, “acesso no link - licitações”. 

 

1.2.1 – Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.2.2 – Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos no presente 

edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem 

como as condições e prazos de cadastramento, envio e abertura da proposta e início da disputa. 

1.3 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema 

de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

1.3.1 – O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado 

digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras – ICP Brasil. 

1.4 – O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
(www.novohorizonte.sp.gov.br) no link licitações, bem como no endereço eletrônico da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br), sendo que quaisquer esclarecimentos 
a respeito da presente licitação poderão ser registrados e obtidos diretamente na plataforma da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 
2 – OBJETO 

2.1 – Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, necessários para 
melhorar a qualidade no atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Município, proveniente 
de Emeda Parlamentar Estadual Nº 2021.084.31715, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 
3 – RESERVA DE RECURSOS 

3.1 – O valor orçado pela Prefeitura de Novo Horizonte encontra-se com vista franqueada aos 
interessados em participarem do certame nos autos do presente processo. 
 

3.2 - As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com dotação(ões) 
orçamentária(s)a ser(em) indicada(s) na AF – Autorização de Fornecimento, na ocasião da 
solicitação de entrega da mercadoria, e onerará futuramente os recursos orçamentários e 
financeiros correspondentes: 
 
Ficha nº 2022/0898 

Unidade 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Funcional 10.301.0010.2028.0000 Manutenção da Rede Municipal de Saúde 

Cat. Econ. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 

Cod. Apl. 800 011 – Fonte Recurso – 0 0200 

 

4 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante, até o limite de horário previsto no Edital no Sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias 

e no sítio eletrônico:  www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

4.2 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de login de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 

regulamento do sistema. 

http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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4.3 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo a Bolsa 

Brasileira de Mercadorias ou a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3.1 – Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso de senha. 

4.4 – O licitante deverá estar credenciado, diretamente ou através da corretora de mercadorias 

associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central 

Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para 

apresentação da proposta e início do pregão. 

4.5 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante, que pagará a Bolsa 

Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

4.5.1 – A licitante arcará integralmente com todos os custos de participação no presente certame, 

independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.6 – Somente poderão participar deste pregão eletrônico empresas que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital. 

4.7 – Não poderão participar deste Pregão: 

a) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

b) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) Empresário impedido e suspenso de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 

da lei 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

d) Empresário impedido de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98; 

e) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 

nº 8.429/92; 

f) Empresário declarado inidôneo pelo Poder Público e não reabilitado; 

g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

h) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

h.1) entende-se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 

objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA 

BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

5.1 – As licitantes interessadas poderão optar pelas seguintes formas de credenciamento para 

participação:  

a) Utilizar a intermediação de uma corretora vinculada à Bolsa, nomeando através do Termo de 

Credenciamento com firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer 

corretora de mercadorias, de sua livre opção, associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no 

site: www.bbmnetlicitacoes.com.br,  

b) Participar diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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5.2 – A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio 

do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas 

no edital. 

5.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa; 

5.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

5.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.7 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante junto a plataforma bbmnet. 

5.7.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão 

ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

5.7.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, 

disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

6 – PARTICIPAÇÃO 

6.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecidos; 

6.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

6.3 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para 

o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa.  

6.4 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas, a 

adjudicação do objeto e a homologação do processo deve ser acompanhado pelos participantes 

por meio do portal da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que veiculará avisos, convocações, 

desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

  

7 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

7.1 – A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço exigidos neste Edital, que se refere 

ao Anexo V – Ficha Técnica Descritiva do Objeto, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão pública. 

7.1.1 – Na etapa de apresentação da proposta não haverá ordem de classificação das propostas, 

o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação e julgamento da(s) proposta(s). 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 7.2 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O Licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.3 – A licitante deverá consignar, na forma expressa e em campo próprio do Sistema eletrônico 

as informações abaixo: 

a) Preços unitários dos itens, expressos em moeda corrente nacional, escritos em algarismo, 

com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de 

impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou 

indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico; 

 

c) A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar 

em campo próprio do Sistema a condição da empresa para fazer jus aos benefícios previstos 

na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações. 

c.1) Para efeitos desta licitação, considera-se microempresas e empresas de pequeno porte, 

respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições dos incisos I e II do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido, para nenhum 

efeito legal, a pessoa jurídica incluída nas vedações estabelecidas no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06; 

c.2) A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte 

para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 incorrerá no 

crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no artigo 299 do Código Penal, 

sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

7.3.1 – No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no 

campo próprio a marca do(s) produto(s) ofertado(s). 

7.3.1.1 – A não inserção de informações contendo a marca do(s) produto(s) implicará na 

desclassificação da licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da 

proposta; 

7.4 – A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, 

obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha técnica descritiva do objeto, conforme o 

modelo do Anexo V, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

7.4.1 – Condições e prazo de entrega: conforme descrição do Termo de Referência – 

Anexo I.  

 

7.4.2 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 

deste Pregão Eletrônico; 

7.4.3 – Deverá constar ainda na ficha técnica descritiva, as seguintes informações e 

documentos: 

a) Especificações, modelo e marca, e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A 

não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e a marca dos produtos 

neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente 

para classificação da proposta; 

7.4.4 – Por ocasião da verificação da aceitabilidade da(s) proposta(s) classificada(s) 

provisoriamente em primeiro lugar, o pregoeiro submeterá os documentos apresentados para 

análise da equipe técnica competente designada que realizará a avaliação e subsidiará o 

julgamento. 
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 7.5 – A inclusão de qualquer documento, diferente do solicitado neste Edital, 

acarretará na desclassificação do licitante. 

7.6 – A declaração falsa relativa à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  

7.7 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  

7.8 NA FICHA TÉCNICA É VEDADA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

7.9 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada.  

7.10 – O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, 

perdurará por mais de um dia.  

7.9.1 – Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 

informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.  

7.10 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I – Termo 

de Referência deste Edital. 

7.11 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste 

edital.  

7.12 – Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante 
apresentar proposta somente para o(s) item (ns) de seu interesse; 

7.13 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 – A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  

8.1.1 – Ao término do prazo definido para credenciamento e recebimento das propostas, encerra-

se, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

8.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens (chat), em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema, o Pregoeiro verificará as propostas 

apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital.  

8.4 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8.5 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO poderá 

decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras 

editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o 

próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, 

condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

  

9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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 9.1 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O licitante somente poderá 

encaminhar lance por meio do sistema eletrônico, que registrará imediatamente o horário e o valor 

do mesmo. 

9.1.1 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.2 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável 

inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá 

sobre o preço unitário do item. 

9.2.1 – Na hipótese da empresa licitante não conseguir ofertar o menor preço, conforme redução 

mínima prevista no item 9.2, a mesma poderá apresentar lances intermediários para deixar 

registrado na ata para fins de classificação e para eventual convocação ocasionada por inabilitação 

das empresas classificadas provisoriamente em melhores colocações ou se ocorrer liberação do 

fornecimento. 

9.2.2 - Considera-se lance intermediário, aqueles superiores ao menor já ofertado, porém 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. 

9.2.3 - Cada licitante poderá encaminhar lances intermediários com valor superior ao menor preço 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado 

para o item, observada a redução mínima entre os lances exigida no item 9.2 deste Edital. 

9.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  

9.4 – Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo em caso de empate o lance recebido 

e registrado primeiro. 

9.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

9.6 – Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível.  

9.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados; 

9.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e- mail, divulgando 

data e hora da reabertura da sessão; 

9.9 - Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto:  

9.9.1 – A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esta 

etapa, a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, por mais 2 

(dois) minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos, o sistema prorrogará automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim 

sucessivamente, até que não sejam registrados quaisquer lances. Não havendo novos lances 

ofertados nas condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, 

automaticamente, quando finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do 

último lance que ensejar prorrogação; 
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 9.9.2 - O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por 

prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois 

minutos para o término da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 

01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o 

encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço 

registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema 

prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do 

registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, 

assim, sucessivamente. 

 

9.9.3 -  O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, 

conforme explanado acima. 

9.9.4 - Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma 

Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 

9.9.5 - Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do 

desempate em favor da empresa declarada ME/EPP/MEI. 

9.9.5.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada; 

9.9.5.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.5.1 o 

sistema realizará sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

exercer a preferência a apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

9.9.5.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.9.5.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-

se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quando disposto 

no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência 

na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas 

propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.5.1; 

9.9.6 – Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

9.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades legais cabíveis. 

9.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 
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 9.12 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada 

participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 

9.13 – O pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 

da etapa de lances.  

 

9.14 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 

início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.  

9.15 – Para o julgamento da(s) proposta(s) será adotado o critério de menor preço por item, 

podendo o pregoeiro encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante 

que tenha apresentado o lance mais vantajoso e decidir sobre sua aceitação, observados os 

prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e demais condições definidas neste edital. 

9.15.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes.  

9.16 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.16.1 – Para os casos em que a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 

estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para 

alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, preço da proposta vencedora e 

posterior averiguação dos documentos de habilitação. 

9.17 – Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas neste 

edital, o pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.18 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

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

9.18.1– No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. 

9.18.1.1 – Na hipótese de suspensão da sessão pública para realização de diligências, para os 

casos mencionados no subitem anterior, a sessão pública somente será reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

9.19 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta ou lance de menor preço. 

9.20 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

10 – HABILITAÇÃO  

10.1 – A licitante deverá encaminhar, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA 

ELETRÔNICO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, 

concomitantemente com a proposta de preços – Ficha Técnica Descritiva do Objeto – Anexo 

V, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública. 

10.2 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir os documentos de 

habilitação anteriormente encaminhada.  
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 10.3 – Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos 

a seguir relacionados os quais dizem respeito a:  

10.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

 

Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela Certidão 

Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 

devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a 

composição acionária da empresa. 

 

Para ME/EPP, apresentar junto com o ato constitutivo, um dos seguintes documentos: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área 

que não a comercial; 
c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições – Simples Nacional. 
 

10.3.2 - PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão 
Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto 
n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa expedida 
pela Diretoria da Fazenda do Estado em que estiver situada a sede do licitante, dos tributos 
relativos a atividade da empresa, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada 
pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através 
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da Lei 
Federal nº. 12.440/11." 

 

10.3.3 - PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 
90 (noventa) dias da data de sua emissão. 

 

10.3.4 - PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.3.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoas jurídicas do direito público ou 

privado. 

 

10.4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

10.4.1. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

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

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e 

artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 

 

10.4.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do § 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 

           

          10.4.3 Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser 

optante. (Ver modelo Anexo IV, caso seja optante). 

 
10.5 - PARA AS EMPRESAS CADASTRADAS na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), válido na data limite fixada para apresentação 
dos documentos neste Pregão; 

b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão 
Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto 
n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através 
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

d) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da 
Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo III). 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 2.º 
do artigo 32 da Lei 8.666/03 (Ver modelo conforme Anexo III) 

f) Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser optante. (Ver 
modelo Anexo IV, caso seja optante). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da Lei 
Federal nº. 12.440/11." 

 

10.6. - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a 

critério do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação 

de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, ou em fotocópia autenticada por Cartório de 

Tabelionato Oficial. 

 

10.7. - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 

atendimento. 

 

10.8. - A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em 

desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante. 

 

10.9. Se o licitante for 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 que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.10. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos 

estabelecimentos disposto neste item 10 do edital. 

 

10.11. - Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 

206 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1.966). 

 

10.12. - Todas as certidões e documentos deverão ser apresentados na forma da Lei dentro do 

prazo de validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar 

da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de validade. 

 

10.13. - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for homologado o certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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 pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 

10.14. - A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à Contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

ESCRITAS 

11.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta 

escrita de preços – Ficha Técnica Descritiva do Objeto – Anexo V, dos 

licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da sessão pública, 

conforme previsto neste edital, contados da convocação do Pregoeiro, por 

meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” 

ou “jpg”, observado o limite de 06 (seis) Mb para cada arquivo, conforme 

regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 

11.2 – Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 

11.3 – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, será aberto 

o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

11.4 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta escrita dentro 

do prazo estabelecido, ou seja, até a abertura da sessão, acarretará na desclassificação e/ou 

inabilitação da licitante, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

11.5 –  Finalizada a sessão pública será concedido prazo para apresentação de documentos 

originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma 

constante do item 11.1, bem como a proposta escrita atualizada, devendo ser relacionados e 

apresentados na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, localizada na Praça Dr. 

Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – CEP: 14.960-000, das 07h30min às 17h00min, em 

até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do 

respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

11.5.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados 

dos originais para que sejam autenticados por servidor da Divisão de Licitações e Contratos desta 

Prefeitura. 

11.5.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo 

de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida 

Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-

se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 

documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

11.6. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

11.7 – A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo poderá ser prorrogado. 

 

11.8 – Objetivando a segurança e a integridade dos documentos apresentados, recomenda-se que 

sejam numerados e rubricados em todas as folhas. 

11.9 – A proposta escrita deverá ser enviada em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 

última assinada pelo representante Legal da Empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, 

sem cotações alternativas, devidamente datada. 

11.10 – Deverão estar consignados na proposta escrita atualizada, conforme modelo constante do 

Anexo V - A: 

11.10.1 – Dados do licitante; dados bancários para pagamento e dados do representante legal da 

empresa para assinatura da ata de registro de preços; 

11.10.2 – Preços unitários dos itens, expressos em moeda corrente nacional, escritos em 

algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes 

de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou 

indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.10.3 –Condições e prazo de entrega: Conforme descrição do Termo de Referência – Anexo I. 

11.10.4 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico; 

11.10.5 – Deverá constar ainda na proposta escrita as seguintes informações e documentos: 

a) Especificação completa do equipamento/material oferecido com informações técnicas que 

possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital; 

11.10.6 – Os documentos a que se referem as alíneas acima, somente deverão ser encaminhados 

para os itens da qual a licitante consagrou-se vencedora. 

11.11 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 

na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

11.12 – O preço ofertado é fixo e irreajustável durante a vigência do contrato. 

11.13 – A planilha de cotação dos itens deverá obedecer à ordem do Anexo I. 

 

12 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

12.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão, devendo a petição ser feita através do endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, em campo próprio do sistema. 

12.2 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data 

de recebimento do pedido.  

12.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 

nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas.  

12.4 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado neste Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

12.5 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 

interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 

propostas. 

 

12.6 - A impugnação será recebida com as devidas qualificações dos interessados, como razão 

social ou nome, número do CNPJ ou CPF, endereço eletrônico, logradouro, telefone e nome 

completo do representante legal, quando for o caso com prova de poderes de representação. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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13– RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) 

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua 

intenção de recurso. 

13.1.1 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-

a, em campo próprio do sistema.  

13.2 – Dos atos do Pregoeiro, cabe recurso, devendo haver manifestação da licitante no prazo 

estabelecido, em campo próprio do sistema, com o devido registro dos memoriais  contendo as 

razões da motivação, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir 

do dia em que houver expediente nesta Prefeitura, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na Divisão de 

Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro 

– Novo Horizonte – Estado de São Paulo – CEP 14.960-000, no horário das 07:30 às 17:00 horas.  

13.2.1 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente; 

13.2.2 -  O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

13.2.3 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 

efetuada mediante protocolo, na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à Praça Dr. 

Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – Novo Horizonte – Estado de São Paulo – CEP 14.960-

000, no horário das 07:30 às 17:00 horas, nos dias úteis, observados os prazos estabelecidos no 

subitem 13.2. 

13.2.4 – No decorrer do prazo de recurso será aberta vista dos autos às licitantes que a solicitarem, 

independentemente de requerimento, na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, de onde os autos do processo não poderão 

ser retirados. 

13.2.5 – Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá 

obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias 

requisitadas. 

13.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o 

objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

13.4 – A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará 

na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e 

no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

13.5 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 

classificados e desclassificados. 

13.6 – A adjudicação será feita pelo menor valor do item. 

 

14 – DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a assinatura do contrato. Para a formalização do contrato deverá apresentar 

declaração da empresa onde conste o nome completo, cargo, estado civil, número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas e número da Cédula de Identidade e endereço de residência da 

pessoa que irá assinar pela proponente vencedora no certame. 
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 14.2. A recusa injustificada do convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste edital. 

14.3. É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o 

instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes 

remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da 

cominação prevista no edital. 

15 – DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO 

PROCESSO 

15.1 – Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública 

do pregão com vistas à celebração da contratação, através da própria plataforma eletrônica 

bbmnet, quando a adjudicatária: 

15.1.1 – Se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, ou 

não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 

15.1.2 – No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s) 

vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, deixar(em) de apresentar a documentação de regularidade fiscal e/ou trabalhista para 

fins de assinatura do contrato. 

15.2 – A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. 

15.3 – A divulgação do aviso ocorrerá diretamente pela Plataforma Eletrônica BBMNET, por 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Novo Horizonte, ofício encaminhado aos 

interessados e divulgação no endereço eletrônico www.novohorizonte.sp.gov.br.  

15.4 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à fase de 

negociação. 

 

16 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

16.1 – O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos, local e atender as condições 

estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 

17 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

17.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da contratada, bem 

como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável pela fiscalização do 

recebimento do objeto deste Edital. 

17.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 

contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 

destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

17.1.2 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

17.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 

necessários à contratação contenham incorreções. 

17.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 

encerramento em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
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 17.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitada à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente 

regularização, que deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

17.3.1 – Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

17.4 – A contratada terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es) 

da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela Prefeitura Municipal, com base 

na variação do IPCA-E do IBGE. 

17.5 – A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pode deduzir, do montante a pagar, os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste edital. 

 

18 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 

termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta. A recusa 

se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 

assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da 

Lei Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a 

regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 

18.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos materiais e 

equipamentos, calculada sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 

(cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de 

reincidências, até o limite de 10 (dez) dias, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão 

unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência. 
 

18.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência 

de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 18.2, sem 

prejuízo do processo de advertência. 
 

18.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 

etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 

impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 

4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 

cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 

de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 

hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei Federal nº 

8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 

18.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 

Lei 8.666/93.  
 

18.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 

no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 

obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de 

Novo Horizonte revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 

licitação. O Município de Novo Horizonte poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

19.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
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 do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 

19.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 

19.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
 

19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta; 
 

19.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 
 

19.7 - Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 

entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 

realizada; 
 

19.8 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 
 

19.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

19.10 - A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

do contrato. 
 

19.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no site: www.novohorizonte.sp.gov.br; 
 

19.12. Os licitantes e a Administração e o contratado na execução do contrato, independentemente 
de declaração, submetem-se aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei 
13.709/18, especialmente ao seguinte:  
 
a)  É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência 
da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de 
responsabilização administrativa, civil e criminal; 
 
b)  Manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais 
e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, sendo vedado 
o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de 
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual e as normas de 
publicidade e transparência obrigatórias na Administração Pública; 
 
c)  Responsabilidade administrativa e judicial, em caso de causarem danos patrimoniais, 
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da 
execução contratual, por inobservância à LGPD. 
 
d)  O CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados 
pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, 
endereço eletrônico, cópia do documento de identificação. 
 
e)  A LICITANTE/CONTRATADA, decorrente da participação no certame, declara que tem 
ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar 
todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados 
pessoais repassados pelo CONTRATANTE necessários a execução do objeto   contratado. 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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 A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 

(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como 
adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 
 

19.13 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente; 
 

19.14 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o de Novo Horizonte – SP, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro; 
 

19.15 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário das 07h30min 

às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão 

de Licitações e Contratos, no andar térreo do Paço Municipal, ou pelo telefone: (17) 3543-9015, 

para melhores esclarecimentos. 
 

19.16 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a 

qualquer indenização. 
 

Novo Horizonte, 08 de abril de 2022. 

 

 

 

 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, necessários para melhorar a qualidade no 

atendimento das Unidades de Saúde do Município Este recurso é proveniente de emenda 

Parlamentar nº 2021.084.31715, conforme especificações técnicas e quantidades contidas neste 

Termo de Referência. 

 

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação se faz necessária, visando melhorar e dar qualidade na estrutura das Unidades 

Básicas de Saúde, proporcionando ao profissional boas condições de trabalho e melhor segurança 

em seu atendimento aos munícipes que procuram a rede municipal de saúde de Novo Horizonte 

-SP. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

Atendimento à população em geral do município. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Lei Federal nº 10.520/06 e no que couber a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências, suas alterações e legislação complementar. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes dos objetos a serem licitados correrão por conta da dotação 

orçamentária recurso Proveniente de Emenda Parlamentar nº 2021.084.31715, Atenção Básica – 

equipamentos e material permanente da ficha 884.  

 

6. DO PAGAMENTO DA DESPESA 

 

6.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da contratada, bem 

como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável pela fiscalização do 

recebimento do objeto deste Edital. 

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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MATERIAIS PERMANENTES 

ITEM QTD PRODUTO DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNIT TOTAL  

1 3 
Aparelhos 12000 BTU 

- Inverter 

Aparelho de Ar Condicionado Split highwall Modelo de 12.000 BTU, Tensão 220V - Cor Branco Ciclo 

Frio - Painel de led com indicador de temperatura no equipamento - Filtro AntiBactericida e Anti-

poeira Com Controle Remoto - Regulagem de Velocidade de Ventilação - Função Split e Swing - 

Classificação Energética A - Com fluido refrigerante R-410 ecologicamente correto - 

Desumidificador. Com todos valores de serviço e itens para instalação inclusa. 

 

    

2 1 

CONDICIONADOR DE 

AR SPLIT HIWALL, 

30.000 BTUS 

CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIWALL, 30.000 BTUS Condicionador de Ar; do Tipo Split Hi-wall; Com 

Capacidade: 30.000 Btus; Operação: Quente e Frio; Vazão de Ar de Máxima 1.250 M³/h; Voltagem: 

220 Volts; Com Consumo Aproximado de 3.100 Watts; Funções: Timer; Com Baixo Ruído; 

Equipamento Composto de Uma Unidade Condensadora e Uma Evaporadora; Gabinete 

Confeccionado Em Abs; Medindo Aproximadamente 1250 x 330 x 230mm (lxaxp)-unid Interna e 870 

x 640 x 330mm (lxaxp)-unid Externa; Fornecido Com PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 

CEP: 14960-000 e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br Controle Remoto; Manual de Instruções 

e Certificado de Garantia Em Português, Com Garantia Mínima de 12 Meses; Deverá Estar Em 

Conformidade Com As Normas Técnicas Nbr 16401; Com todos valores de serviço e itens para 

instalação inclusa. 

 

    

3 1 
Aparelhos 48000 BTU 

- INVERTER 

Aparelho de Ar Condicionado Modelo de 48.000 BTU, Tensão 220V - Cor Branco Ciclo Frio - Painel 

de led com indicador de temperatura no equipamento - Filtro AntiBactericida e Anti-poeira Com 

Controle Remoto - Regulagem de Velocidade de Ventilação - Função Split e Swing - Com fluido 

refrigerante R-410 ecologicamente. Com todos valores de serviço e itens para instalação inclusa. 

 

    

4 2 
CLIMATIZADOR 

PORTATIL 

Climatizador Evaporativo Móvel, potência de aproximadamente 400W, com pés em rodízios, sendo 

duas rodas com trava, com funções de Aspersor e umificador, com no mínimo três tipos de 

ventilação, oscilação automática, fluxo de ar mínimo de 14.000 M3, cobertura da área efetiva 

aproximadamente 100MT, com reservatório de água aproximadamente 80LT, com no mínimo 3 

colmeias, voltagem 220V, display em LCD, função timer, com controle remoto, dimensões 

aproximadas 830x600x1320MM, peso aproximado de 36KG, na cor cinza/branca. 

 

    

5 6 
MESA ESCRITÓRIO- 

1,20m - 2 GAVETAS 

Mesa de escritório - cinza - em MDP 15 mm- acabamento em fita de borda - 02(duas) gavetas c/ 

chave- pés em tubo c/ pintura epóxi- medidas de 1,20m X 0,60mX 0,75m de altura. 

 

    

6 6 
MESA ESCRITÓRIO - 

1,40m- 3 GAVETAS  

Mesa Escritório 3 gavetas com 02 chaves. Medindo: A=0,74 L=1,40 P=0,70 tampo em MDP 25 mm. 

Acabamento em fita de borda ou perfil PVC no tampo e ao redor das gavetas. Estrutura de aço 

tubular com pintura epóxi e protetores nas pontas. 2 Colunas de cada lado. Base com pés 

niveladores 
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7 3 

MESA EM L 1,60 X 

1,20 

Mesa linha MP, medindo 1,60 x 0,60 , tampo e pés em MDP 25 mm e painel em MDP 15 mm, pés 

com base de ferro em tubo 25 x 25 , tampo fixado por girofix, acabamento em fita borda, Mesa de 

linha MP, medindo 1,20 x 0,60, tampo e pés em MDF 25mm e painel em MDF 15 mm, pés com base 

de ferro em tubo 25x25, tampo fixado por girofix, acabamento em fita de borda, e conexão em MDP 

25mm, acabamento em fita borda. 

 

    

8 50 
CADEIRAS FIXA 

CORINO PRETO  

Cadeira Secretária Fixa Pé Palito Couro Ecológico Preta Para Escritório - Material Assento/Encosto: 

Assento encosto de espuma laminada, assento 30mm e encosto 25mm, revestida em Couro 

Ecológico -  Medidas Aproximadas: Altura: 85 cm - Altura encosto: 36 cm - Largura assento: 43 cm - 

Profundidade assento: 39 cm - Capacidade de Carga 120 Kg - Acabamento Das Bordas Em Perfil de 

Pvc - Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Preta; Com Estrutura Em Aço 

Tubular - Duas Hastes de Ligação Entre o Encosto e Assento 

 

    

9 15 

CADEIRA SECRETARIA 

- SEM BRAÇOS - 

REVESTIMENTO 

COURO SINTÉTICO 

Giratória. Sem braços. Rodízios. Estofamento em espuma anatomicamente injetada 40 mm, 

revestido em couro ecológico. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento. Tamanho Assento: 42 

x 42 x 5 (espessura) cm.  Tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm. Altura do assento - Mínima: 

41 cm / Máxima 51 cm. Couro ecológico. Rodízios: duplos em nylon. Dimensões base/aranha: 60 

cm diâmetro. Cor estrutura/acabamento: preta. Cor base: preta 

 

    

10 12 

CADEIRA SECRETARIA 

- COM BRAÇOS - 

REVESTIMENTO 

COURO SINTÉTICO 

Giratória. Com braços e altura regulável. Rodízios. Estofamento em espuma anatomicamente 

injetada 40mm, revestido em couro ecológico. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento. 

Tamanho Assento: 42 x 42 x 5 (espessura) cm.  Tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm. Altura 

do assento - Mínima: 41 cm / Máxima 51 cm. Couro ecológico. Rodízios: duplos em nylon. 

Dimensões base/aranha: 60 cm diâmetro. Cor estrutura/acabamento: preta. Cor base: preta 

 

    

11 10 

CADEIRA SECRETARIA 

- SEM BRAÇOS - 

REVESTIMENTO 

TECIDO 

Giratória. Sem braços. Rodízios. Estofamento em espuma anatomicamente injetada 40mm, 

revestido em tecido. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento. Tamanho Assento: 42 x 42 x 5 

(espessura) cm.  Tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm. Altura do assento - Mínima: 41 cm 

/ Máxima 51 cm. Rodízios: duplos em nylon. Dimensões base/aranha: 60 cm diâmetro. Cor 

estrutura/acabamento: preta. Cor base: preta 

 

    

12 4 

Armário de 02 portas 

de aço c/4 prateleiras 

reguláveis. 

Armário de Aço em chapa #26 (0,45 mm) - Possui 04 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis 

verticalmente a cada 50 mm, aptas a suportar 25 kgf (uniformemente distribuídos) - Equipado 

com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. - Dispõe de sistema de fechadura* conjugada à 

maçaneta cromada, com fechamento em sistema de varão - As portas são constituídas em 02 

(duas) folhas, com 03 (três) dobradiças reforçadas em cada uma, com mata-junta central - 

Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e 

contínua, com tinta a pó - Cor: Cinza Cristal Padrão. Dimensões do Armário: 1.988 mm (Alt.) x 

1.200 mm (Larg.) x 500 mm (Prof.). 

 

    

13 3 
ARMÁRIO ALTO EM 

AÇO 

Armário em aço chapa 26, 2 portas com puxadores embutidos na vertical da altura da porta e 4 

prateleiras, e 4 sapatas niveladoras reguláveis embutidas com rosca soldada na base do armário. 

Dimensões aproximadas: (l x p x a) 900 mm x 400 mm x 2000 mm. 

 

    

14 3 

REFRIGERADOR 400 

LITROS – DUPLEX 

220W 

REFRIGERADOR DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade no mínimo 400 litros. Classificação 

de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima 

de 12 meses fornecida pelo fabricante. 
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15 2 

FREEZER 

HORIZONTAL DE USO 

DOMESTICO 

FREEZER HORIZONTAL - LINHA BRANCA - COM CAPACIDADE DE 314 LITROS, MEDINDO107,3 CM 

DE LARGURA, 92 CM DE ALTURA, 76CM DE PROFUNDIDADE. CONTÉM DRENO DE DESGELO, 

CONGELADOR RÁPIDO,1 TAMPA, FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, 

Fechadura de segurança, Rodízios, Eficiência energética: classe A 220V. 

 

    

16 2 
MICROONDAS 30L - 

LINHA BRANCA 

Micro-ondas Com Capacidade De 30 Litros, 800 W De Potência, Branco Com Puxador Na Porta. 

Com Display, Visor, Prato Giratório, E Relógio. Medindo (L X Ax P) 505 Mm X 291 Mm X 370 Mm 

 

    

17 6 LIQUIDIFICADOR 

Liquidificador doméstico fabricado em PP, 02 velocidades mais função pulsar, copo capacidade de 

1,5 litros fabricado em PP inquebrável e tampa dosadora e guarda-fio integrado à base com 

encaixe para o plug, voltagem 220V, potência 350W, consumo 0,37Kw/h, dimensões aproximadas 

A x L x P: 40cm x 21cm x 18cm. 

 

    

18 1 SOFÁ 3 LUGARES 

Sofá 3 Lugares Corino Sintético 100% Polipropileno; Cor Preta; Pés Em Plástico, Densidade Assento: 

D23 Em Madeira Eucalipto, Encosto Fixo D13, Altura Aproximada: 85 Cm Largura Mínima: 160 Cm 

Profundidade: 75 Cm. 

 

    

19 3 

LONGARINA - 04 

LUGARES - COURVIM 

PRETO - ESTOFADA 

Longarina; Modelo Cadeira, Concha Dupla; Com 04 Lugares; Sem Braços; Assento e Encosto Em 

Madeira Compensada Multilaminada; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado Com 

espessura Mínima de 50 Mm; Densidade de 45 e 50kg/m3; Revestido Em Courvim; Na Cor Preta; 

Estrutura Em Aço Tubular; 3 Pés tubulares; Medindo 470 x 420 Mm (assento) e 360 x 420 Mm 

(encosto); Acabamento Da Estrutura Em Pintura Eletrostática Em Tinta Epóxi Pó; Na Cor Preta; 

Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes; 

 

    

20 3 
Longarina 

polipropileno 

Cadeiras longarinas, quatro lugares cada, sem braço, Base fixa, confeccionada em polipropileno, 

estrutura em Aço pintado, cor preta. 

 

    

21 6 Mocho/Banqueta 

MOCHO/Banqueta giratório a gás com encosto anatômico, assento com espuma injetada de alta 

densidade, revestimento em courvim azul claro/branco; lavável, rodízios giratórios e ajuste de 

altura através de sistema a gás. Que tenha certificações: BPF, ISSO 9001, ISSO 13485, CE0434, B- 

SAFE. Possui regulagem de altura. Material de confecção: aço inoxidável. Capacidade de peso de 

até 110 kg. Base: Estrela baixa em Aço.  

 

    

22 3 
Lavadora de Alta 

Pressão 

Lavadora de Alta Pressão; Uso Profissional, com Carrinho para Transporte; Pressão de Trabalho 

Máxima de 2.175 Lbf/pol2 - 150 Bar no mínimo; Vazão Mínima 600l/h; Voltagem 220 Volts, 

Monofásico; Potência do Motor aproximadamente 3.3kw; Cabo Elétrico de No Mínimo 5 Metros; 

Mangueira de Alta Pressão Trama de Aço Anti Torção, Flexível; Pistola Com 1 Bico de Jato 

Concentrado, Leque; 1 Bico de Alto Poder e Grande Amplitude de Limpeza; Gatilho C/ Trava de 

Segurança ou para Uso Continuo; Pesando máximo de 32kg; Acompanha: 01 Pistola Com 

Mangueira de Alta Pressão, Um Manual de Usuário e Garantia Mínima de 90 Dias; Com Garantia 

Mínima de 12 Meses a Contar Data Entrega; 
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8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

8.1. Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do equipamento, marca, a 

quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 

considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta 

ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam registrados nestes documentos; 

8.2. No preço dos equipamentos deverão estar incluídas, além do fornecimento, as despesas com: 

transporte carrego e descarrego, a montagem e instalação de quaisquer outros acessórios 

necessários para utilização dos mesmos, inclusive da sua entrega por transportadora. 

8.3. Os materiais propostos deverão atender as especificações da tabela de descritivos (acima), caso 

durante a entrega for constatado que os itens estão em desacordo com a proposta ou com o termo 

de referência, a entrega será recusada. 

8.4. A empresa deverá fazer constar da sua proposta à garantia dos equipamentos contra qualquer 

defeito de fabricação sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os equipamentos devolvidos 

e a empresa submetida às penalidades da lei. 

8.5. A secretaria de saúde poderá se valer de análise técnica dos equipamentos antes da 

adjudicação e homologação da licitante e, assim, rejeitar a proposta cujas especificações não 

atenderem aos requisitos mínimos constantes do neste termo de referência. 

8.6. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde 

que atenda as exigências contidas neste termo de referência e no edital de pregão. 

9. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DO PRODUTO 

9.1. Para a entrega dos materiais permanentes, o prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) 

dias corridos, a contar da confirmação do recebimento da respectiva nota de empenho pela 

contratada; 

9.2. O prazo estipulado poderá ser prorrogado uma única vez pelo período de 30 (trinta) dias 

corridos, mediante solicitação formal da contratada, devidamente justificada, e posterior aceitação 

pela contratante, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital pelo descumprimento da 

entrega;  

9.3. Os Materiais Permanentes deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde, localizada no endereço Avenida Cônego Alfredo Reith, n° 1145 Jardim São Vicente, Novo 

Horizonte-SP, CEP: 14962-474.  

A entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por técnicos da Secretaria de Saúde, com 

vistas à verificação da conformidade dos materiais com as especificações constantes neste termo 

de referência.  
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 9.4. Os equipamentos poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

9.6. Recebimento definitivo dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do 

recebimento provisório, desde que comprovada à adequação do material, aos termos do edital, da 

proposta e do contrato e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições; 

 

10. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO  

10.1 A empresa contratada fica responsável de concluir a entrega e instalação de todos os itens 

dentro do prazo estabelecido abaixo.  

10.2. O prazo de conclusão das entregas é prorrogável, desde que justificado por imprevisto na 

fabricação ou no transporte dos equipamentos, precisando ser aceito pela contratante. 

 Aparelhos de Ar Condicionado (com Instalação)  

Entrega e instalação em até no máximo 20 (Vinte) dias corridos a contar da data de emissão 

dos empenhos/autorização de fornecimento. 

 Os objetos desta licitação serão entregues nas dependências da Secretaria de Saúde, 

podendo informar local no momento da entrega. 

 

11. DA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO  

11.1 A instalação dos aparelhos é de responsabilidade da CONTRATADA e compreende o 

seguinte:  

11.1.1 A instalação dos aparelhos condicionadores de ar dar-se-á a partir do quadro geral ou da 

rede elétrica (a decidir pelo órgão requisitante), com instalação de disjuntores e materiais elétricos 

conforme exigidos pelo fabricante para o perfeito funcionamento do aparelho após a instalação.  

11.1.2 Todo e qualquer material necessário para a perfeita execução dos serviços de instalação 

dos aparelhos objeto deste Termo será de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

pequenos serviços de alvenaria;  

11.1.3 Além dos materiais a serem empregados na instalação dos referidos equipamentos, a 

CONTRATADA deverá realizar uma revisão na infraestrutura já existente, de alimentação e de 

sustentação das condensadoras, devendo substituir todas as peças com defeitos, inclusive 

fornecer suporte para as mesmas, caso necessário;  

11.1.4 A empresa vencedora deverá providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, 

contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço 

galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma 

unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as 

condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para 

o perfeito funcionamento dos aparelhos.  

11.1.5 A empresa deverá atender as exigências de instalação da fabricante como os materiais 

necessários e a metragem mínima e máxima de tubulação, contrariamente, a instalação pode ser 

recusada pela Prefeitura.  
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 11.2 – Quanto à infraestrutura existente:  

11.2.1 Realizar revisão em toda tubulação de passagem de cabos para alimentação das 

condensadoras (eletro duto de aço galvanizado), substituindo e fornecendo todas as peças 

defeituosas ou faltantes;  

11.2.2 As tubulações deverão comportar a quantidade de cabos de modo que não sobrecarregue 

as mesmas; 

11.2.3 Todas as extremidades do eletrodutos deverão ser providas de buchas e arruelas de 

acabamento, apropriadas para eletrodutos;  

11.2.4 Realizar revisão em toda estrutura de suporte para as condensadoras, substituindo e 

fornecendo todas as peças defeituosas ou faltantes, inclusive confeccionar novos suportes se 

necessário.  

11.2.5 Todos os drenos, instalações e instalações elétricas deverão possuir perfeito acabamento, 

não se admitindo instalações esteticamente defeituosas nem tubulações sem a devida proteção 

de isolamento térmico formando perfeita harmonia com o ambiente. 

 

12. DA VISTORIA  

12.1. Apesar de não ser uma exigência, pedimos que seja realizada vistoria nos locais onde serão 

instalados os aparelhos de Ar Condicionado.  

12.1.2. A vistoria é importante para que as licitantes obtenham conhecimento das especificidades 

do local onde serão entregues e instalados os equipamentos, examinando particularmente todos 

os detalhes, tomando ciência das características dos locais onde serão instalados, as medições, 

dimensões e padrões adotados, eventuais dificuldades para execução dos serviços e demais 

informações necessárias à elaboração da proposta, para que possam dimensionar e certificar-se 

dos serviços que serão executados;  

12.1.3. Para a vistoria, poderá ser requisitado o acompanhamento de servidores da Secretaria de 

Saúde de Novo Horizonte, que irão esclarecer quaisquer dúvidas acerca do objeto deste termo.  

12.1.4. Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos na realização das 

instalações aqui discriminadas, ou mesmo gerar atrasos na execução das etapas dos trabalhos, 

arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses fatos. 

 

13. DAS GARANTIAS  

13.1. Os produtos que não possuírem garantia estabelecida em sua especificação deverão possuir 

garantia mínima de 60 dias, contra qualquer defeito de fabricação, incluídos avarias no transporte 

até o local de entrega, contados a partir da data de entrega e aceitação do material pela contratada;  

13.2. Fica estabelecido que qualquer produto que apresentar defeito dentro do prazo de vigência de 

garantia ou não atender as descrições dos produtos contidas neste termo de referência, a contratada 

deverá substitui-lo num prazo máximo de 1(um) dia útil, pois esta obrigação é restrita a 

contratada, não podendo ser exigida de terceiro alheio à disputa, sob pena de ser considerada 

inadimplente, ficando sujeita a  rescisão contratual, conforme prevê os artigos 77 a 79 da lei 8666/93 
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 e a aplicações das sanções previstas nos artigos 86 e 87, da lei em questão, salvo se 

for constatado que o defeito foi originado por problemas de armazenamento ou mau uso. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

14.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, fretes 

– carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus para a 

prefeitura municipal de Novo Horizonte. 

14.2. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas da ABNT conforme descrito no 

detalhamento dos produtos em anexo, quando pertinente, ou outras posteriores que venha 

regulamentar e darem outras providências quanto à matéria;  

14.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos produtos embalados inadequadamente, sem referência 

de fabricação, de procedência duvidosa, de marca diferente da proposta, ou que por qualquer motivo 

apresente defeito que venha comprometer sua eficácia;  

14.3.1. Não serão aceitos materiais de que não sejam 100% novos;  

14.4. Substituir às suas expensas, todo e qualquer equipamento entregue em desacordo com as 

especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar 

problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia. 

14.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos no almoxarifado, incluindo as entregas 

feitas por transportadoras. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL/DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

15.1 A prefeitura municipal/diretoria de saúde tem como obrigações: 

a. Designar servidor da secretaria de saúde para proceder ao recebimento dos bens; 

b. Rejeitar os equipamentos que não atendam aos requisitos constantes das especificações 

constantes do termo de referência; 

c. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no contrato e/ou empenho.  

16. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá validade de 04 (quatro) meses a partir da data de sua assinatura; 

Responsável pelo contrato: Luis Francisco Biella -Secretario Adjunto da Saúde 

Novo Horizonte, 06 de Dezembro de 2021. 

 

________________ASSINADO__________________ 
AMARÍLIS BIASI DE TOLEDO PIZA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
NOVO HORIZONTE-SP 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE PLENO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2022 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que atendeu 

plenamente os requisitos de habilitação expressos no Edital de Licitação Pública – Modalidade 

Pregão Eletrônico n° ___/2022, a realizar-se no dia __ de ____ de 2022, às __:00 horas. 

__________, ___ de __________ de 2022. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÕES 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2022 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei: 

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa 

se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância 

do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil; 

b) Que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus 

empregados; 

c) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 

d) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

e)  Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do 

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

contrato; 

 

f)  Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao edital e anexos do PREGÃO Nº __/____ - FORMA ELETRÔNICA 

realizado pela Prefeitura do município de Novo Horizonte. 

 

g) A Empresa ___________ CNPJ nº ________, que não foi considerada INIDÔNEA e não 

está impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, 

estadual e municipal. 

 

h) Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora 

declarada será imediatamente comunicada, por escrito o Município de Novo Horizonte. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

__________, ___ de __________ de 2022. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no ato convocatório, que é considerada (____) microempresa ou (____) empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como 

não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 

07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal e 

trabalhista nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no 

procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº ___/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Novo Horizonte. 

OBS: Assinalar com um “x” a condição da empresa. 

__________, ___ de __________ de 2022. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

(A ser enviada por meio eletrônico) 

 

Número do edital: 

Órgão comprador: 

Marca do produto: 

Especificação do produto: 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

 

Preço inicial para o item (em R$): 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

 

Informações adicionais* 

Declaramos que estamos enquadradas no regime das Microempresas/Empresas de 

Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

*[Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP).] 

 

Data: 

 

 

Observações 

 

1. POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE. 

 

2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06, deverão informar sua condição de ME ou EPP no 

campo “informações adicionais” da ficha técnica, sem, contudo, identificar-se, sob pena de 

desclassificação. 

 

3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida 

no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei Complementar 

123/2006. 
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ANEXO V – A 

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 

 

Ao 

Município de Novo Horizonte – SP. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO Nº ___/____ – FORMA ELETRÔNICA - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos abaixo discriminados, 

conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO E TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA 

 

 

2 - CONDIÇÕES GERAIS 

 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

 

OBJETO: especificação, procedência e/ou distribuidor. 

 

PREÇO: valor unitário com duas casas decimais (0,00) (readequado ao lance 

vencedor), expressos em algarismos e por extenso. 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

 

Prazo de entrega: até __ (___) dias após emissão da AF – Autorização de Fornecimento. 

 

3 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, etc.), 

cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

 

LOCAL E DATA 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: representante legal da empresa) 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015  
CEP: 14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

  

ANEXO VI 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: _______________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob n° 

______________, com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à 

Rua _______________, n° ___, Bairro __________. 

OUTORGADO: _______________ (nome completo), __________ (nacionalidade), __________ 

(estado civil), __________ (profissão), residente e domiciliado(a) à __________, n° ___, Bairro 

__________, na cidade de __________, Estado de __________, portador(a) da Carteira de 

Identidade RG n° __________ e inscrito no CPF n° __________. 

PODERES: Representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, durante 

o transcorrer dos trabalhos do Processo Licitatório nº ___/2022, Pregão Eletrônico nº ___/2022, 

podendo formular lances, negociar preços, assinar todos os documentos e deliberar sobre todos 

os assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para receber, interpor 

recursos e desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc. 

__________, ___ de __________ de 2022. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 

HORIZONTE E A EMPRESA _______________________________________, TENDO POR 

OBJETO A AQUISIÇÃO DE _________________. 

 

Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVO HORIZONTE–SP, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na 

cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.152.139/0001-99, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu 

______________ , nome, RG nº. ___________ e CPF/MF nº. ____________ e, de outro, a firma 

_________________, com sede na Rua ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

_____________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 

por seu (nome, função, RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta 

do Processo n° ___/____, relativo ao Pregão Eletrônico nº. ___/____, têm entre si justo e acertado 

este instrumento contratual, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 

1.1. – Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, necessários para 

melhorar a qualidade no atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Município, proveniente 

de Emeda Parlamentar Estadual Nº 2021.084.31715, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitações nº_____. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

 

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato 

os documentos do Edital de Pregão nº. ___/____, constantes do Processo nº. ___/____, e, em 

especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado. 

 

2.2. A Execução deste Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares 

aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 10.520/2002 e a Lei 

Federal nº. 8.666/93.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 

verbas, constantes do orçamento vigente: 

........... 

 

CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO: 

4.1. O presente contrato terá vigência de __ (________) dias, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

5.1. Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a Contratante pagará à Contratada o preço certo, 

irreajustável e total de R$ _______________. 

 

5.2. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-rata-

die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 

5.3. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte se compromete a realizar o pagamento à 

CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, em 30 (trinta) dias, 

contados da data do aceite da Nota Fiscal, correspondente a entrega efetivamente realizada, e de 

acordo com o Edital de Licitação. 
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5.4. Ocorrendo erro na apresentação de faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da 

nova fatura devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores.  

 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

 

6.1 – OS Produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento 

da autorização de fornecimento, onde constará a quantidade e local da entrega. 

 

CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

7.1. A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 

indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros, devendo entregar os 

objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação 

vigente. 

 

7.2. Fica a Contratada responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do 

bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão de obra, 

remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 

tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 

razão da avença. 

 

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) 

de seu valor inicial atualizado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 

 

8.1. A Contratante obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários 

necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) 

emitida(s). 

 

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES DECORRENTES DE INADIMPLENCIAS NA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO: 

 

9.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada 

sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo 

o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, até o limite de 10 

(dez) dias, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa 

da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência. 

 

9.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 

qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 9.1, sem prejuízo 

do processo de advertência. 

 

9.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 

etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 

impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 

4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 

cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 

de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 

hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, 

sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  

 

9.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 

Lei 8.666/93.  
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 9.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 

que implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de 

inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 

77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem 

prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 

 

10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do 

rompimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO: 

 

11.1. Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 

 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de 

duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se 

publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 

 

 

..................... , .........de..................de ____ 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Prefeito Municipal 

 

______________________________ 

P/ CONTRATADA 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

 
CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 

Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: __________________________ 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 
Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

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

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015  
CEP: 14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

  

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 

Contrato nº _______  

Processo Licitatório nº _________ 

Modalidade: ___________________ 

Objeto:  

 

Contratado: 

CNPJ:      I.E.: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail:           Site: 

Responsável: 

CPF:       R.G.: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

Pelo presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do 

contrato nº _______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, 

que tem como objeto ___________________________, do decreto municipal nº 6.342/18, e das 

normas e obrigações legalmente impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, 

que rege os processos licitatórios e contratos. 

Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da 

empresa, especialmente quanto ao endereço eletrônico (e-mail), pelo qual deverá ocorrer todas 

notificações, citações e intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual 

processo de responsabilização e aplicação de penalidade. 

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do 

Município de Novo Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre 

outros de interesse das partes. 

Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 

 

 

____________,__/__/_____ 

Local e data 

 

_________________________________ 

Contratado 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/2022 

OBJETO: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, necessários para 

melhorar a qualidade no atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Município, proveniente 

de Emeda Parlamentar Estadual Nº 2021.084.31715, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 

 
Denominação: _____________________________________________________________ 
 
 
CNPJ -  nº: 
__________________________________________________________________ 
 
 
E-MAIL: ___________________________________________________________________ 
 
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
 
Cidade: _______________________ Estado: ____________________________________ 
 
 
DDD: __________ Telefone: __________________ Fax: ___________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________, ___, de ___________________, de ____ 
 

Nome: _________________________________________ 
 
 

_________________________ 
                                                                 Assinatura 

 

 

SENHOR, LICITANTE, 

 

VISANDO À COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E SUA EMPRESA, 

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E 

REMETÊ-LO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DO FAX: 17 – 3543-9015. 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME ESTA MUNICIPALIDADE DA RESPONSABILIDADE 

DA COMUNICAÇÃO POR MEIO DE FAX DE EVENTUAIS ESCLARECIMENTOS E 

RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO 

QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, NÃO CABENDO POSTERIORMENTE 

QUALQUER RECLAMAÇÃO. 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/

