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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
 Senhores fornecedores e interessados:  

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos 

a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de Edital e remetê-lo ao setor de 

licitações pelo e-mail cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br. Dúvidas (12) 3145-6396.  

A não remessa deste recibo exime a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

responsabilidade da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 
Licitação:..............................................................................................  

Razão Social:............................................................................................... 

Tel.: (.....).....................................................................................................  

Responsável por licitação:.......................................................................... 

Email: .......................................................................................................... 

 Data: ..................../ ..................../ .................... 

Assinatura: .................................................................................................. 

Nome: ..........................................................................................................  

RG: ............................................................................................................... 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019  PROCESSO No 1.613 E 2.790/2019  

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA: COTA RESERVADA PARA ME/EPP OS ITENS 02, 05, 14, 22, 
23, 33, 34, 40, 42 E 43. 
TIPO DE LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS (MENOR PREÇO) 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/07/2019 – 09:30 horas 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, mediante o Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
designados através da Portaria nº 003 de 15/01/2019, pelo Exmo. Prefeito, torna 
público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 
17/07/2002.  

  
A respectiva Sessão de Processamento do Pregão será realizada na data de 

24/07/2019, com inicio às 09:30 horas, credenciamento até às 09:40h, na sede 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Rua Cel. José de Castro, 540, 
centro e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe. 
  

1 – DO OBJETO: 
 
1.1 – O presente Pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, de acordo com especificações constantes no Anexo I do Edital. 

 
1.2 – A Administração fixa a estimativa de consumo e aquisição em torno de                                   
R$ 742.284,64 (Setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 
sessenta e quatro centavos) ano, que serão suportados por dotação específica, 
podendo a Administração adquirir quantidades/valores maiores ou menores, sempre 
dentro dos parâmetros de preços registrados neste Edital. 
 

2 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital. 
 
2.2 – Esclarecendo ainda que as empresas interessadas poderão participar ou ofertar 
propostas, ao objeto desta licitação, onde será julgado pelo menor valor do item. 
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2.3 – Não será permitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
 
b) que em virtude de terem sido declaradas inidôneas, estejam com o direito de licitar 
ou contratar com a Administração Pública suspensos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
c) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
 
NOTA: A Administração não se responsabiliza pelo recebimento dos envelopes 
encaminhados pelos CORREIOS. 
 
2.4 – Benefícios às ME e EPP: 
 
2.4.1 – Reserva-se uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do certame (art. 48, inciso III da Lei Complementar 147 de 07/08/2014), 
assegurada preferência de contratação para a ME e EPP, de acordo com o previsto no 
Anexo I. 
 
2.4.2 – Os licitantes ME e EPP poderão disputar a cota reservada (disputa a eles 
restrita) e a cota principal (o remanescente do objeto, excluído o percentual que 
constituiu a cota reservada), situação em que poderão apresentar duas propostas de 
preço (iguais ou não), uma para a cota reservada e uma para a cota principal. 
 
2.4.3 – Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 
desde que pratiquem preço do primeiro colocado. 
 
2.4.4 – Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 
de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
 
2.4.5 – Se licitantes diferentes forem vencedores da disputa pela cota reservada e pela 
cota principal, haverá adjudicação e contratação independente, inclusive com preços 
diferenciados, situação em que haverá prioridade de aquisição dos produtos das cotas 
reservadas.  
 
2.4.6 – Reserva-se os itens ou lotes, cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), exclusivamente à participação de ME e EPP.  
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3 – DO CREDENCIAMENTO: 
 

3.1 – Para o credenciamento do representante ou procurador da empresa, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, Fora dos Envelopes de “Habilitação” e 
“Proposta”: 

 
a) tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
“a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 
3.2 – O Representante Legal ou Procurador deverá se identificar exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto (RG, CNH, etc.). 
 
3.3 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 
3.4 – No caso específico de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
deverá ser apresentada declaração informando que no decorrer do último mês não 
houve o desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em 
nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006 (modelo - Anexo VI). 
 
3.4.1 – A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará o 
licitante, entretanto o mesmo não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na 
respectiva Lei Complementar. 
 
3.5 – A ausência do credenciamento impedirá o licitante de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar aos 
recursos, ficando a cargo do Pregoeiro as decisões sobre questões não previstas no 
certame e legislação correlata, sempre em observância aos princípios constitucionais e 
licitatórios.  
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4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 
 

4.1 – A “Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação”, de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 
(s) 01 e 02. 
 
4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa a identificação do licitante e os seguintes dizeres: 
 
 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
PREGÃO Nº 46/2019 

PROCESSO Nº 1.613 E 2.790/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP 

 
 

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 
PREGÃO Nº 46/2019 

PROCESSO Nº 1.613 E 2.790/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP 

 
 

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 
 

5.1 – A proposta, nos termos do item 4, subitem 4.2, deverá ser apresentada em papel 
timbrado da empresa, datilografada ou digitada, sem emendas nem rasuras, devendo 
ser identificada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, 
neste caso, juntando-se a procuração. 
 
5.2 – A proposta deverá conter: 
 
a) razão social, CNPJ, número do Edital do Pregão, dia da abertura, endereço 
completo, número do telefone e e-mail, bem como os dados pessoais da pessoa 
habilitada para assinar a Ata de Registro de Preços; 
 
b) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações 
constantes deste Edital; 
 
c) declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, 
taxas, seguros, fretes, descontos, bonificações, bem como quaisquer outras despesas, 
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diretas ou indiretas incidentes na execução do objeto, se houver, não estando 
embutidos encargos financeiros agregados ao seu valor econômico, estando, portanto, 
ofertado preço à vista; 
 
d) prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação; 
 
e) se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias, independente de qualquer outra 
manifestação. 
 
5.3 – Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste 
Edital, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes, sendo 
consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo 
presente Edital. 
 
5.4 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao Processo pelo seu prazo de 
validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência por parte do proponente. 
 
5.5 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 
 
5.6 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento dirigido 
ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.7 – A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto 
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante 
pleitear acréscimo após a entrega da proposta. 
 
5.8 – O valor deverá ser expresso em Real (R$) com 2 (duas) casas decimais. 
 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 
 

6.1 – O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a 
seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 
 

6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 
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c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” 
deste subitem. 

 
d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício. 

 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
 
f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1.1 não precisarão 
constar do envelope “Documentos para Habilitação”, se apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 

 
6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação 
cadastral atualizada. 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o 
caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade que 
exerce e compatível com o objeto contratual. 
 
c) Prova de regularidade para com o Município (mobiliário) da sede e em nome da 
empresa licitante. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução 
conjunta SF/PGE 03 de 13/08/2010) por meio da respectiva Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de validade em vigor na forma da 
Lei. 
 
e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de S. Paulo; 
empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove 
inequivocamente que as mesmas não possuem débito fiscal para com o seu estado de 
origem. 
 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta 
Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único, art. 11 da Lei Federal 8212/91. 
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g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor expedida pela 
Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos 
(Lei Federal 8036/90). 
  
h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos 
ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos 
efeitos da CNDT (Lei 12.440 de 07/07/2011). 
 
i) DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(Lei Complementar nº 123 de l4/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte): 
 
i.1 – Caso as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de 
contratação, situação denominada de empate. 
 
i.2 – A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
 
i.3 – Em caso da ME ou EPP apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I). 
 
i.4 – Em não ocorrendo a contratação da ME ou EPP mais bem classificada, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 
123/06, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito (art. 45, II). 
 
i.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME (s) ou EPP (s) no 
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III). 
 
i.6 – Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º). 

 
6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
cartório distribuidor da sede do licitante, com prazo não superior a 90 (noventa) dias 
da data de sua expedição.  
 
a.1) nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial 
encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
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homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 
 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa. Esta, conforme o caso apresentará autenticada, publicação do Balanço ou 
cópias reprográficas das páginas do Livro Diário, onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultados com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Entidade, ou no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos; todos, obrigatoriamente, firmados pelo Contador e 
por Dirigente, qualificados, vedada a substituição por Balancetes ou Balanço 
provisório. 
 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações. 
 
d) Demonstrativo de índice financeiro extraído do balanço apresentado, para fins de 
verificação da boa situação financeira do licitante e apresentado mediante apuração 
da indicação contábil: 
 
_ liquidez corrente: _ativo circulante_        = ou > 1,00     
                                    passivo circulante 
 
OBS: Não serão aceitas fórmulas alternativas, em face da necessidade de 
uniformização, evitando, com isso, diversas interpretações. Fica reservado o direito à 
Prefeitura de reclassificar as contas, se necessário, de acordo com a legislação vigente. 
 

6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Apresentar atestado (s) de desempenho anterior, emitido em nome da empresa, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando o 
fornecimento pertinente e compatível ao objeto desta licitação. 
 
a.1) A licitante poderá utilizar das prerrogativas contidas na Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações, no caso de atestado fornecido por empresa de direito privado, para realizar 
diligências objetivando a verificação quanto à autenticidade, procedência e 
legitimidade relacionada ao referido documento para a comprovação do atendimento 
do objeto licitado. 
 
 
 
 
 



 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

10 
 

6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação na licitação, de que 
não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou 
suspensa de contratar com a Administração (modelo – Anexo III). 
 
b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo – Anexo IV). 
 
c) Declaração de que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato 
eletivo (modelo – Anexo V). 

 
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

 
6.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via “Internet”, com data 
de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data do encerramento da licitação, se 
outro prazo de validade não constar dos documentos. 
 
6.2.2 – Não serão aceitas cópias ilegíveis que não ofereçam condições de leitura por 
parte do Pregoeiro, bem como cópias em papel termo-sensível (papel de fax), cujo 
impresso pode se extinguir no processo. 
 
6.2.3 – As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da 
Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no 
ato da abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam 
acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos após a 
autenticação requerida, ao representante legal presente. 
 
6.2.4 – É facultado aos licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, salvo aqueles abaixo excetuados, pelo Certificado de Registro Cadastral – 
CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, desde que em plena validade e 
com a qualificação pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do 
certame. 
 
6.2.5 – Para a sua aceitação, o CRC deverá ter sido expedido de acordo com os artigos 
28 a 31 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.  
 
6.2.6 – O CRC não substitui os documentos relacionados nos subitens 6.1.2 – “c”, “d”, 
“f”, “g”, “h”, “i” e 6.1.5 – “a”, “b”, “c”. 
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6.2.7 – As ME (s) ou EPP (s), por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-
se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 
10.520/2002.  
 
6.2.8 – Se o licitante for a matriz, todos documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for a filial, todos documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
 

7.1 – No dia, hora e local designados, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando com o credenciamento dos interessados em participar do certame e 
encerrando quando todos os participantes declinarem da formulação de lances. 
 
7.2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentarem preço ou vantagem baseado nas propostas dos demais licitantes. 
 
7.2.1 – No tocante aos preços as propostas serão julgadas pelo critério de “menor 
valor do item”, nos termos do art. 45, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações, nos termos descritos no Anexo I. 
 
7.3 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances com os 
seguintes critérios: 
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a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 3 (três) e; no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independente do número de licitantes. 
 
7.4 – O Pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
 
7.4.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
7.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço, observada a redução indicada de no mínimo R$ 5,00 
(cinco reais) entre os lances.  
 
7.6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
declinarem da formulação de lances. 
 
7.6.1 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades da legislação aplicável. 
 
7.7 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas nos lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 
 
7.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução de preço. 
 
7.9 – Após a negociação, se houver, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a 
respeito da sua aceitabilidade. 
 
7.10 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
competente (Cotação de preços), que será juntada aos autos. 
 
7.11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 



 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

13 
 

7.12 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 
a) substituição e apresentação de documentos ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
7.12.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
7.12.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos ora exigidos, o licitante será inabilitado. 
 
7.13 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 6, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao órgão emissor do Certificado de Registro 
Cadastral – CRC apresentado. 
 
7.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 
 
7.15 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o material definido no objeto deste Edital. 

 
8 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 
8.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
8.2 – O julgamento se dará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
8.4 – As petições deverão ser protocoladas junto à Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na 
Rua Coronel José de Castro, 540, centro, no horário das 12:00 às 17:00 horas, dirigidas 
ao Pregoeiro, que decidirá nos termos da lei. 
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9 – DO RECURSO: 
 

9.1 – No final da sessão o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX 
da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
9.2 – O prazo para o recurso será de 3 (três) dias úteis, com a apresentação de 
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
9.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
9.5 – As razões deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, 
devidamente assinadas por seus representantes, no horário das 12:00 às 17:00 horas. 
 
9.5.1 – Não protocolando na forma definida o Pregoeiro não apreciará o teor dos 
memoriais. 
 
9.6 – O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na Rua Coronel José 
de Castro, 540, Centro.  
 

10 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
 

10.1 – As entregas deverão ser efetuadas no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro/SP, Rua Cel. José de Castro, 540, centro, conforme pedido da Secretaria 
requisitante, num prazo não superior a 10 (dez) dias, com a emissão da Nota 
Fiscal/Fatura ou equivalente. 
 
10.1.1 – A não entrega do objeto e/ou a não prestação do serviço, injustificada, no 
prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no direito da Administração 
convidar o segundo colocado no registro. 
 
10.2 – Serão rejeitados os produtos que não estiverem em bom estado de 
conservação, ou que por qualquer outra característica sejam considerados impróprios 
para o uso. 
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10.2.1 – A empresa contratada ficará obrigada a fornecer os produtos da mesma 
marca por ela indicada na proposta de preços. 
 
10.2.2 – As entregas e/ou serviços em desacordo com o solicitado deverão ser 
corrigidos pelo proponente vencedor, dentro de 48 horas, sob pena de suspensão dos 
respectivos pagamentos, sendo que somente será devolvido o item considerado 
diverso do pedido. 
 
10.3 – A CONTRATADA deverá apresentar: telefone, endereço eletrônico e responsável 
para contato e envio de pedidos. 

 
11 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 
11.1 – Durante o prazo de validade da proposta o preço será o exposto na presente 
Ata de Registro de Preços, publicada no Órgão de Imprensa Oficial. 
 
11.1.1 – Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93 e alterações. 
 
11.1.2 – A Municipalidade poderá, a qualquer tempo, rever e reduzir os preços 
registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do disposto no 
art. 15, inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e alterações. 
 
11.2 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, 
que será precedido de pedido emitido pela Administração, que procederá o seu 
pagamento após a entrega do material e da NF, cuja descrição deverá ser idêntica aos 
materiais entregues e faturados. 
 
11.3 – O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da 
liquidação da Nota Fiscal/Fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, 
não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre 
as partes. 
 
11.4 – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais 
disciplinando a matéria.  

 
12 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, não 
podendo ser prorrogado, não sendo admitido reajuste dos preços registrados, exceto 
na ocorrência do previsto no subitem 11.1.1. 
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13 – DAS PENALIDADES: 
 
13.1 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, garantidas a defesa prévia e a ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e demais cominações legais, nos termos 
da Lei Federal nº 10.520 de l7/07/2002. 
 
13.2 – Pela inexecução total ou parcial do Registro em Ata, a Prefeitura poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 
13.2.1 – Advertência. 
 
13.2.2 – Rescisão contratual no caso de descumprimento das obrigações, desde que 
notificado e não tenha solucionado o problema ou corrigidos os procedimentos de 
execução do objeto. 
 
13.2.3 – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso 
injustificado. 
 
13.2.4 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 
inexecução parcial. 
 
13.2.5 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 
inexecução total. 
 
13.2.6 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.  
 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
14.2 – De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada Ata 
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas, 
porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 
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14.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria Ata. 
 
14.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 
as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
 
14.4 – O comunicado de abertura da licitação, bem como o resultado do presente 
certame serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Estado e em Jornal 
de Circulação Regional. 
 
14.5 – Os demais atos pertinentes como intimações, comunicados e outros relativos à 
presente licitação, quando necessários, serão formalizados através de publicação no 
Diário Oficial do Estado de S. Paulo. 
 
14.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes 
serão devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento 
equivalente. 
 
14.7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
14.7.1 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação 
que deveria constar do ato da sessão pública. 
 
14.7.2 – As questões decorrentes da execução deste processo licitatório, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro de 
Cruzeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvados 
os direitos de recursos às instâncias legais superiores. 
 
14.8 – Julgada a licitação, após homologada a decisão deste Pregão, o licitante 
vencedor do certame será notificado para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
conforme modelo anexo a este Edital, na presença de 2 (duas) testemunhas, no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação em vigor. 
 
14.9 – É facultado à Administração, quando o proponente vencedor não atender à 
convocação para assinar a Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, 
dentro do prazo e condições estabelecidos neste Edital e seus Anexos, convocar 
remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei 
Federal nº 10.520/2002, ou revogar a licitação. 
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14.10 – Será vedado ao licitante vencedor ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir 
o contrato sem autorização prévia, expressa e por escrito desta Prefeitura. 
 
14.10.1 – Em caso de subcontratação expressamente autorizada, o licitante vencedor 
permanecerá solidariamente responsável pelo fornecimento do objeto licitado, tanto 
em relação à esta Prefeitura quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de 
todas as cláusulas e condições contratuais. 
 
14.11 – A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo 
na legislação vigente. 
 
14.12 – Integram o presente Edital: 
 
Anexo I - Modelo de Proposta Comercial / Termo de Referência 
Anexo II - Declaração de habilitação 
Anexo III - Declaração de inexistência de fato impeditivo 
Anexo IV - Declaração de que não emprega menor 
Anexo V - Declaração de que não possui entre os proprietários nenhum titular de      
mandato eletivo 
Anexo VI - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços 
 
14.13 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
encaminhadas por escrito ao Pregoeiro, através do Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da data da 
sessão de pregão, no horário das 12:00 às 17:00 horas. 
 
14.13.1 – Não será aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma 
ou fora do prazo estabelecido.   

 
 

Cruzeiro, 03 de julho de 2019. 
 
 
 
 

THALES GABRIEL FONSECA 
Prefeito Municipal 
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________ 
CNPJ nº __________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________ 
Representante Legal: ______________________________, RG _____________ 
CPF ______________________, cargo que ocupa ________________________ 
 

ITEM QTD. UN. ESPECIFICAÇÕES 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 2 UN. Mocho odontológico a gás, ergonômico, azul claro.     

2 3 UN. 
Armário Cirúrgico 703 com 5 gavetas e tampo com 
bandeja em inox. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

3 4 UN. 

ESTETOSCÓPIO DUO-SOM, INFANTIL, METAL CROMADO - 
Estetoscópio; duo-som; auscultador com diafragma de alta 
sensibilidade, em material resistente; tamanho infantil; 
conjunto biauricular em metal cromado e resistente, 
flexível na curvatura do tubo "y"; com olivas em plástico 
sem rebarbas; acondicionado em material que garanta a 
integridade do produto.     

4 2 UN. 

ESTETOSCÓPIO DUO-SOM, NEONATAL, METAL CROMADO 
- Estetoscópio; duo-som; auscultador com diafragma de 
alta sensibilidade em material resistente; tamanho 
neonatal; conjunto biauricular em metal cromado e 
resistente, flexível na curvatura do tubo "y"; com olivas em 
plástico sem rebarbas; acondicionado em material 
garantindo a integridade do produto.     

5 4 UN. 

Balança adulto digital: Capacidade: 200 kg Frações: 100 
gramas. Acabamento esmerado, linhas modernas e 
funcionais. Tapete antiderrapante em borracha Pés 
regulável em borracha sintética Voltagem: 110/220 v 
(chave seletora) Display com 5 dígitos; Função da tecla 
TARA no painel traseiro; Peso líquido 19,1 kg; Peso 
embalado: 22,2 kg. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 
 

ANEXO I 
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6 1 UN. 

ELETROCAUTERIO  (BISTURI ELÉTRICO) ACESSÓRIOS QUE 
ACOMPANHAM O APARELHO   1 Caneta padrão 
autoclavável, 1 Pedal de acionamento com pino guitarra 
mono. 1 Placa neutra permanente em inox(150 x 100 x 
0,5)mm.1 Cabo de ligação da placa neutra.1 Eletrodo tipo 
faca reta pequena.1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm).1 
Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) .1 Eletrodo tipo alça peq. 
(Ø=4,5mm).1 Eletrodo tipo agulha (85mm).1 Eletrodo tipo 
agulha depilação.1 Manual do usuário.1 Certificado de 
garantia. Altura: 9,5cm, Largura: 22,8cm Profundidade: 
21,3cm, Peso: 6,20kg, Alimentação: 110/220 volts 50/60 
hz.     

7 5 UN. 

MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO  Monitor Fetal 
Microprocessado; Gráficos em tempo real, das contrações 
uterinas e do batimento cardiofetal; Tempo de exame 
programável; Calcula: a freqüência basal, o coeficiente de 
variabilidade e o desvio padrão; Detecção de 
acelerações/desacelerações cardiofetais; Detecção de 
movimentos fetais; Arquivamentos de exames; Escalas de 
níveis de alarmes configuráveis; Manuais de operação on-
line; Impressão dos resultados e gráficos; Os transdutores 
para a freqüência cardíaca fetal e para tocografia são 
fixados ao abdome materno através de cinta elástica.     

8 6 UN. 

Cilindro de oxigênio portátil: com carrinho de transporte, 
válvulas e acessórios. Aparelho usado em pequenos 
procedimentos - sala de dermatologia e tratamentos em 
geral, transporte de pacientes, pequenas quantidades de 
inalação e oxigênio terapia. Cilindro de oxigênio fabricado 
de acordo com as normas regulamentadoras, em aço 
inoxidável, sem costura, com espessura de parede, 
tamanho e capacidade apropriados. Cilindro de aço com 
capacidade mínima de 5 (cinco) Litros. Sistema de 
Válvulas: Com corpo de latão forjado cromado, conexões 
de rosca macha saída padronizada norma NBR-254/77. 
Válvula reguladora de pressão para cilindro de oxigênio, 
manômetro de policarbonato escala de 0 a 300 kgf./cm2, 
pressão regulável de saída de 1 a 15 litros por minuto com 
01 saída. Fluxo metrô para oxigênio.     
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9 3 UN. 

RÉGUA ANTROPOMETRICA, GRADUADA, C/BASTAO E 
HASTE EM MADEIRA, (1,00M) - Régua; antropométrica 
graduada em milímetros; com bastão e hastes em 
madeira; acabamento perfeito e alinhado; tamanho único 
de 1,00 metro.       

10 3 UN. 

Cadeira de rodas; em tubos de aço carbono reforçado, aro 
de impulsão de aço carbono, pintura eletrostática; para 
adulto extragrande(obeso), com suporte de soro; tipo 
dobrável em duplo x, eixo vertical posicionado em cubos, 
c/rolamentos blindados; rodas maciças, traseira de 24”, 
dianteiras de 6”, eixo removível tipo quick release, garfo 
alum; com freios bilaterais ajustáveis; com apoios de 
antebraço injetado em poliuretano, escamoteavel, 
c/protetor lateral de roupa incorporado; com apoios para 
os pés reguláveis, retrateis c/apoio na panturrilha; assento 
em nylon tipo "dacron”, c/reforço interno; encosto em 
nylon tipo "dacron”, c/reforço interno.     

11 4 UN. 

Cadeira para coleta de sangue; em estrutura em aço c/ 
tratamento antiferruginoso. P/uso em coleta, aférese, 
hemodiálise e quimioterapia; reclinada fixa.  Capacidade 
120 kg; braçadeira e suporte de soro acoplado a cadeira, 
mov. De encosto e pés independentes; assento, encosto e 
apoio das pernas e braços.     

12 6 UN. 

Banco giratório; estrutura em tubo redondo de aço; 
dimensão da estrutura altura máxima 70 cm, altura 
mínima 45 cm; revestimento em courvim preto; assento 
medindo 30 cm de diâmetro; acessórios pés com rodízios 
de 3 polegadas.     

13 8 UN. 

Escada para uso hospitalar; estrutura em tubo de chapa, 
c/pintura em epóxi na cor gelo; medindo 22,22 x 120 mm; 
dimensões da escada medindo 0,40 x 0,30 x 0,22 cms 
aproximadamente; quantidade de degraus 02 degraus; 
matéria prima do degrau em placa inteira de aço 
inoxidável ou alumínio; degrau medindo 1,00 x 360 mm de 
comp. x 1,40mm largura; revestimento do piso em 
borracha antiderrapante, e cantoneiras do piso em aço 
inox; acessórios pés com ponteiras de borracha.     
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14 19 UN. 

Armário com porta e 4 prateleiras em vidro 4 mm e 
laterais vidro 3 mm 
- Fundo teto em chapa de aço 
- Fechadura tipo Yale 
- Pés protegidos por ponteiras plásticas 
- Acabamento com pintura eletrostática a pó 
- Dimensões:  1,65m altura x 0,65m largura x 0,40m 
profundidade. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

15 9 UN. 

Biombo Triplo Bandeiras Laterais, com rodízios. 
 - estrutura tubular redonda em aço; 
- cortina em plástico branco; 
- rodízios nas laterais; (OPCIONAL) 
- Acabamento com pintura eletrostática a pó; 
- Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; 
- Dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura     

16 2 UN. 

Negatoscopio; 1 corpo; para fixar na parede; estrutura em 
chapa de aço pintado, c/tratamento contra ferrugem; com 
superfície translúcida em acrílico; iluminada através de 
lâmpadas fluorescentes c/ potencia total de 30 w; fixação 
dos filmes através de prendedor; dimensões: 38 
cm(largura) x 48 cm (altura) x 11 cm (espessura); 
alimentação: 120 v a 60 Hz incluem garantia.     

17 2 UN. 

Otoscopio com Lâmpada 2.5V de alta qualidade de 
iluminação, Conexão para otoscopia pneumática, Lente 
giratória com aumento de 4 vezes.  Controle de 
intensidade da luz e liga/desliga.  Espéculos de ouvido 
autoclaváveis, Cabo em metal recartilhado.  Transmissão 
da luz de forma direta.  Acompanha estojo com 
compartimentos.     

18 60 UN. 
Balde Inox com suporte tampa e acionamento com pedal 
15 lt.     

19 2 UN. 
Fotopolimerizador Clareador Odontológico ULTRA LIGHT III 
Com FIO LED 2 Ponteiras com protetor ocular.     

20 5 UN. 

GLICOSIMETRO, PORT. CAL.AUTOMAT, ALIM. PILHAS 
AA,C/TIRAS,LANCET.,LANCETAS - Glicosimetro; portátil; na 
escala de 10 a 600 mg/dl para glicemia; calibração 
automática; tempo de teste de 15 segundos; alimentação: 
02 pilhas (palito); acompanha: tiras de teste,lancetador e 
lancetas; inclui: manuais.     
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21 3 UN. 

Câmara fria para vacina. Capacidade: 3.200 doses (5ml - 
ampolas). Sistema de comando digital micro processado 
com trabalho de +2°C a +8°C,  ajustado de fabrica em +4°C 
com memória de máxima e mínima temperatura. Sistemas 
de alarmes de temperatura alta e baixa. Interior 
totalmente construído em aço inoxidável para longa vida 
útil do produto com sistema especial de Racks (02 racks) 
para fácil organização e uso do produto armazenado. 
Sistema com 02 contra portas internas de segurança para 
evitar perdas do frio armazenado a cada abertura de 
porta.Isolamento térmico de alta densidade com no 
mínimo 70 cm nas paredes, para alta capacidade e 
armazenamento do produto interno.     

22 5 UN. 

Balança pediátrica digital: Capacidade para 15 kgs. Divisões 
de 5 grs. Pés reguláveis em borracha sintéticas Concha 
anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm 
Chave seletora de tensão 110/220 v Display com 5 dígitos 
Função da tecla tara no painel frontal. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

23 5 UN. 

Detector de batimentos cardíacos fetais; com indicador 
(ES) sonoro e digital de freqüência cardíaca/sistema de 
bateria com desliga. automático; com controle(s) de 
volume e sensibilidade; escala de 60 a 199bpm; 
acompanha: sonda,cabo de forca, tubo de gel,suporte 
p/mesa/parede, kit de montagem; alimentação: 110/220 
volts; dimensões: 109 x 157 x 224mm aproximadamente; 
inclui: manuais, garantias, treinamento. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     
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24 5 UN. 

Desfibrilador portátil; externo automático com comando 
de voz em português, onda bifásica c/ ajuste automático 
de impedância; carga ajustável de 0 a 200 j; descarga 
automática de energia apos 120 s, pás externo adulto e 
pediátrica; sincronismo para cardioversao por 
interpretação automática do ECG, com indicação da 
necessidade de choque; jogos de eletrodos adesivos 
multifuncionais e descartáveis (5 pares adulto e 2 pares 
infantil); monitor LCD c/ visualização de msg de texto, 
contador de choque, tempo de utilização e registro ECG 
continuo; alarmes: eletrodos soltos, bateria fraca, 
necessidade de choque; segurança e registro no ministério 
da saúde; alimentação: bateria de longa duração para no 
mínimo 150 choque com validade de 02 anos; acompanha: 
bolsa p/ transporte, 2 baterias (1 recarregável com 
carregador bivolt e 1 descartável); inclui: manual, garantia 
treinamento, cartão de memória, software de visualização 
e cabo ECG.     

25 2 UN. 

Central de nebulização- régua com quatro saídas: 
Características Funcionamento manual – controlado pelo 
usuário;  Chave seletora - 110/220 v; Frequência - 50 ou 
60hz ±5%; Motor de 1/4CV de potência;  Fluxo de ar - 0 a 
70 litros/min;  Adaptador para 04 saídas de ar Compressor 
de ar MD-400; Adaptador para 04 saídas de ar;  04 Kits de 
nebulização;  Suporte com rodízios; Voltagem: 110/220 v - 
Chave seletora; Peso: 5400g (aprox. - líquido do aparelho 
s/ suporte).     

26 6 UN. 

Conjunto de Oxigênio Portátil Carrinho Cilindro Alumínio 3 
Litros Acompanha um Cilindro de Oxigênio em alumínio de 
3, 5 ou 7litros, válvula de O² com fluxômetro  e 
umidificador com extensão com carrinho de transporte de 
2 rodas. PESO: 3 LITROS: 4,0KG.     

27 2 UN. 

Laringoscópio com 02 laminas retas e 03 laminas curvas, 
sendo um adulto e um infantil, cabo em aço inox com 
compartimento para duas pilhas pequenas com tampa de 
rosca e mola em aço inox, com encaixe para laminas 
padrão internacional, em aço inox, com lâmpada especial 
de alta luminosidade, de luz fria, com pino de aço, ano, 
manual e treinamento.     
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28 17 UN. 

ESTETOSCÓPIO DUO SOM PAVILHAO PEIT. INOX DIAM 
55CM ADULTO PLAST.TYGON - Estetoscópio; duo-som; 
auscultador com duplo pavilhão peitoral de aço em inox 
diâmetro de 55cm; tamanho adulto; conjunto biauricular 
tubo em y, de plástico tygon,flexível e resistente junções 
herméticas entre tubo e o metal,cor preta; com olivas 
auriculares que eliminam toda a entrada de 
ruidosambientais; acondicionado em material que garanta 
a integridade do produto, embalagem individual.     

29 2 UN. 

Lanterna Clínica de alumínio - LANTERNA CLINICA. CANETA 
ALUMINIO,CILINDRICA C/CLIP P/BOLSO LAMP.3V 2P AA - 
Lanterna clinica; tipo caneta,alumínio, cilíndrica,com clip 
para prender no bolso; lâmpada de 3 volts de alta 
luminosidade; alimentação: com 02 pilhas aa (pequena).     

30 8 UN. 

Otoscópio adulto halogeno com cabo em PVC para 02 
pilhas medias com estojo pratico para acomodar o 
aparelho. Características: Cabeçote em metal nobre 
cromado, acoplamento por sistema de rosca, acompanha 
05 especulos de diferentes medidas, regulagem de 
intensidade de luz, capa revestida antiderrapante para 
punho, acionamento em bolsa própria de courvim.     

31 3 UN. 
Eletrocardiógrafo portátil digital 3 canais, tela de LCD, 
bateria interna,  emissão e impressão de  laudo 
interpretativo adulto e pediátrico.     

32 1 UN. 
Eletrocardiógrafo portátil digital 3 canais de impressão 
fornece laudo interpretativo adulto e pediátrico.     

33 3 UN. 

Carro de curativo; com tampo e prateleiras de inox; 
estrutura em aço inox, com para choque de borracha; com 
rodízios de 5 polegadas; dimensões: (0,90 x 0,60 x 0,90) m. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

34 6 UN. 

Suporte de soro; sobre tripé com ponteiras de borracha; 
em aço cromado; dimensões: altura regulável; com haste 
em t, 4 ganchos. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

35 9 UN. 

Mesa auxiliar de mayo em epóxi. Dimensões: 
0,68x0,47x0,85. Estrutura em tubo redondo de 1"x1, 20 
com anel de fixação. Suporte para bandeja romado. 
Bandeja em inox medindo 0,48x 0,32cm. Pés com rodízios. 
Acabamento em pintura epóxi. Altura máxima: 1.20 m.     
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36 6 UN. 

Foco refletor com: Haste superior flexível e cromada. 
Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável 
mínimas entre 110 a 150 cm. Base do pedestal com 04 
rodízios, espelho móvel. Alimentação elétrica selecionável 
em 110 ou 220 volts. Lâmpada alumina 12 v x 20 w.     

37 1 UN. 

Cadeira odontológica equipo, sugador completo, com 
sistema de Braço T - Pneumático. Acompanha 01 Cadeira - 
Base: com apoio de braços, sendo um deles rebatível, com 
movimento escamoteável sem necessidade de fixação ao 
piso. Possui 8 movimentos, sendo 4 individuais, 3 
programáveis sincronizados (2 posições de trabalho e 
Volta a Zero programados pelo profissional Mecanismo de 
cabeça bi-articulado: movimentos sincronizados. Espuma 
espessa e anatômica Mesa do Equipo: Suporte integrado e 
escalonado, (evita queda involuntária dos instrumentos) 
para até 4 ou 5 posições. Acompanha uma seringa tríplice 
e 2 mangueiras (para alta e baixa rotação). Regulagem 
externa de ar e de água do spray dos instrumentos. 
Possibilidade de braços com movimentação horizontal e 
vertical, com ajuste de altura pneumático ou manual. 
Inclui negatoscópio e bandeja. Unidade Auxiliar: acoplada 
a cadeira com com giro rebatível até 45°, contendo: 01 
sistema de sucção venturi 6,3 mm 01 sistema de sucção 
venturi 9,5 mm 01 seringa 3F com mangueira cuba de 
porcelana removível e autoclavável. Tubulação totalmente 
embutida Refletor Fechado: Fixo a suctora, com 
intensidade de luz variável de 22.000(+/- 15%) a a 6.000 
lux. cionamento progressivo Sistema braço pantográfico 
pneumático: movimentos horizontais e verticais(sobe 
desce, vai e vem) Mesa: Com 2 mangueiras Borden c/ 
Registro, 1 Seringa 3 F com mangueira, pega mão 
anatômico para destro e canhoto, regulador externo de 
água e ar do spray e indicador de luminosidade do refletor. 
Bandeja Auxiliar com Bordas: Em Aço inoxidável, com 
bordas, 2 unidades por conjunto Pedal de Comando 
Joystick: Acompanha 2 mochos odontológico com a 
padronagem do encosto e assento cor a dedinir     
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38 4 UN. 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL: 40 litros inox.  
Câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil 
e automática, com indicação do ciclo através de painel 
digital com teclado de membrana. Controle dos 
parâmetros de funcionamento realizado por 
microprocessador eletrônico de precisão. Centenas de 
ciclos programáveis. Eficiente secagem do material, com 
opção de ciclos extras de secagem. Despressurizarão e 
desligamento automático ao final do ciclo. Atuação 
descontínua da resistência para menor consumo de 
energia elétrica. Atuação descontínua da resistência para 
menor consumo de energia elétrica. Produto aprovado e 
registrado no Ministério da Saúde.     

39 3 UN. 

CARRO PARA CURATIVO Estrutura tubular em aço redondo 
cromado; - “Tampa e prateleira em chapa metálica  em 
inox   - Varandas laterais em toda a volta; - Rodízios de 2”; 
- Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 0,80m 
altura.     

40 15 UN. 

“Divã para exames clínicos e fisioterapia, construído em 
tubos  pintado de 1 1/4” x 1,5mm, trava em “H” em tubos  
pintado de 7/8” x 1,0mm. Leito estofado em espuma D23 
revestido em curvim lavável. Pés com ponteiras em PVC. 
Cabeceira regulável através de cremalheiras. Dimensões1, 
80m x 0,65m x 0,80m. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

41 6 UN. 

Nebulizador: Design ultra compacto, com uma prática alça 
para transporte. Fluxo de Névoa 32% maior, o que gera 
uma nebulização 27% mais rápida. Compressor 'Oil Free' - 
muito mais silencioso e potente. Prático suporte que evita 
o desperdício de medicamento. Máscaras ultra macias de 
silicone (incluso máscara adulto e infantil). Bivolt 110 / 
220. Ideal para nebulização de medicamento em 
residências (atendimento domiciliar).     
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42 6 UN. 

Oximetro de pulso                                                                                          
Moderno visor OLED (organic LED) colorido de alta 
definição e precisão;                                                                                                             
- Regulagem do brilho e direção (rotação) de visualização 
da tela;                    
- Possui curva pletismográfica de Sp02;                                                            
- Possui indicador do nível de carga da bateria e da 
intensidade do sinal de pulso;                                                                                                                   
- Efetua medição mesmo com dedo gelado ( hipotermia);                                  
- Liga e Desliga automaticamente após colocar ou retirar o 
dedo;                       
Especificações Técnicas:                                                                                 
- Faixa de Sp02; 0 à 100% com resolução de 1%                                          
- Precisão de Sp02; + 2% ( entre 70% a 100%)                                              
- Faixa de pulso: 30 á 250 bpm com resolução de 1 BPM;                          
- Precisão de pulso : + 1 BPM;                                                                        
- Alimentação através de 01 pilhas alcalina tipo AA 
(inclusa);                   
- Duração da bateria estimada em 18H de uso continuo;                            
- indicado para uso adulto e infantil;                                                             
- Possui certificação do INMETRO e registro na ANVISA;                         
- Altura: 38mm x Largura: 25mm x Comprimento: 67,5mm;                          
- Peso: 45g ( sem pilha).                                                                                   
REGISTRO ANVISA                                                                                         
Conteúdo da Embalagem:                                                                               
01- Oximetro;                                                                                                    
01- Pilha alcalina tipo AAA;                                                                           
01- Manual e certificado de garantia                                                             
GARANTIA: 01 ano de garantia contra defeitos de 
fabricação. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

43 3 UN. 

4932374 - Biombo de Proteção Radiológica, 2 mm l                                                                   
Especificação: Técnica: Biombo de proteção radiológica; 
em alumínio ( estrutura), blindado com placa de chumbo 
de no mínimo 2 mm de espessura; revestimento em 
laminado melaminico. Curvo; sobre rodízios; dimensões: 
1.80 x 0.90 m, aproximadamente; com visor plumbifero. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP     

 
OBSERVAÇÕES:  
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
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FORMA DE PAGAMENTO: 20 dias da data da liquidação da nota fiscal/fatura. 
 
Os produtos deverão ser de 1ª qualidade, entregues embalados, rotulados e 
transportados de acordo com as condições técnicas exigidas pelo Órgão Fiscalizador 
competente. 
 
DO VENCEDOR: 
 
Os proponentes vencedores deverão apresentar, no prazo de 7 (sete) dias úteis da 
abertura do processamento do Pregão, os seguintes documentos: 
 
a) Cópia autenticada da Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária. 

b) Certificado de Registro do material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) vinculado ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da 
publicação no “Diário Oficial da União” relativamente ao registro do material ou 
apresentação de documento que comprove a isenção do mesmo. 
 
b.1) os documentos impressos pela INTERNET somente serão aceitos se estiver 
impresso o site que os disponibilizou e houver a possibilidade de conferência da 
veracidade, devidamente observados os prazos de validade. 
 

 
 

Cruzeiro, ____ de _____________ de 2019 
 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

30 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente 
edital, anexos e minuta de contrato, cumprindo plenamente os requisitos de 
habilitação neste estabelecidos, conforme art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/2002. 
 
 
NOME / RAZÃO SOCIAL: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Representante Legal: ____________________________, RG _________________, CPF 
 
______________________, cargo que ocupa __________________________________ 

 
 
 

Cruzeiro, _____ de ________ de 2019 
 
 
 

_______________________ 
                                                        ASSINATURA E CARIMBO 
 
 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 
 

ANEXO II 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para habilitação no presente certame, ciente da responsabilidade de declarar 
ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações. 
 
 

 
Cruzeiro, _____ de _____________ de 2019 

 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 
 

ANEXO III 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

___________________________ , inscrita no CNPJ nº _____________________, por 
intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) 
_________________, portador do RG nº ______________________ e CPF nº 
________________________, 
DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição 
Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” 
conforme o caso): 
 
 
(     )  não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
(     )  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

Cruzeiro, ______ de ___________ de 2019 
 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 
 

ANEXO IV 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por 
intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) 
__________________, portador do RG nº _______________ e CPF nº  _____________, 
DECLARA, para os devidos fins que não possui entre os proprietários nenhum titular de 
mandato eletivo no âmbito da Administração Pública Municipal de Cruzeiro. 

 
 

 
Cruzeiro, _____ de ______________ de 2019 

 
 
 

______________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 
 

ANEXO V 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa __________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ________________________, é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, não havendo o desenquadramento de sua condição no decorrer do 
último mês, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no art. 
3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente 
procedimento licitatório. 

 
 
 

Cruzeiro, ______ de ___________ de 2019 
 
 
 

___________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 
 

ANEXO VI 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019 

 
Processo Administrativo nº 1.613 E 2.790/2019 
Pregão Presencial nº 46/2019 – Registro de Preços 
Validade: 12 (doze) meses 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
E A EMPRESA                   , “VISANDO A AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”.  

 
 
PREÂMBULO 

 
 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 
46.668.596/0001-01, com sede nesta cidade à Rua Cap. Neco, 118, centro, doravante 
denominada simplesmente PREFEITURA, e neste ato representado pelo Secretário 
Municipal de Saúde DANILO ALMEIDA REZENDE, em razão do resultado obtido no 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº _____/2019, objeto do processo 
administrativo nº 1.613 e 2.790/19, regularmente homologado pela autoridade 
competente, resolve registrar os preços para “A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”, oferecido pela empresa 
_________________________, estabelecida na ____________, CNPJ nº 
_______________________, neste ato representada por _________________, inscrito 
no CPF/MF nº ______________________, RG nº _______________________, 
observadas as seguintes cláusulas e condições:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – Descrição: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 
 

ANEXO VII 
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O objeto desta ATA é o “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO 
COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 – O objeto registrado nesta Ata será fornecido através de pedido da Secretaria 
requisitante dirigido diretamente ao vencedor do certame, após a emissão da nota de 
empenho de despesas emitida pela Secretaria Municipal de Finanças. 
  
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
4.1 – A DETENTORA DA ATA deverá aceitar as condições contratuais, no ato da 
assinatura do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1 – O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro/SP, na Rua Coronel José de Castro, 540, centro, fone: 12 – 3145-6396, 
conforme pedido da Secretaria requisitante, num prazo não superior a 10 (dez) dias, 
com a emissão da Nota Fiscal/Fatura ou equivalente. 
 
5.1.1 – A não entrega do objeto e/ou a não prestação do serviço, injustificada, no 
prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no direito da Administração 
convidar o segundo colocado no registro. 
 
5.2 – Serão rejeitados os produtos que não estiverem em bom estado de conservação, 
ou que por qualquer outra característica sejam considerados impróprios para o uso. 
 
5.2.1 – A empresa contratada ficará obrigada a fornecer os produtos da mesma marca 
por ela indicada na proposta de preços. 
 
5.2.2 – As entregas em desacordo com o solicitado deverão ser corrigidas pelo 
proponente vencedor dentro de 48 horas, sob pena de suspensão dos respectivos 
pagamentos, sendo que somente será devolvido o item considerado diverso do 
pedido.  
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5.3 – A CONTRATADA deverá apresentar: telefone, fax, endereço eletrônico e 
responsável para contato e envio de pedidos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
 
6.1 – Em conformidade com o modelo de proposta comercial do Anexo I, que será 
definido depois de declarados os vencedores.  
 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1 – Durante o prazo de validade da proposta o preço será o exposto na presente Ata 
de Registro de Preços, publicada no Órgão de Imprensa Oficial. 
 
7.1.1 – Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, desde que devidamente justificado e 
aprovado pela Procuradoria Jurídica. 
 
7.1.2 – A Municipalidade poderá, a qualquer tempo, rever e reduzir os preços 
registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do disposto no 
art. 15, inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e alterações. 
 
7.2 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura ou depósito bancário, 
que será precedido de pedido emitido pela Administração, que procederá o seu 
pagamento após a entrega do material e da NF, cuja descrição deverá ser idêntica aos 
materiais entregues e faturados. 
 
7.3 – O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da 
liquidação da Nota Fiscal/Fatura, com vistas do responsável pela gestão do contrato, 
não sendo admitida outra forma de pagamento, salvo se conciliado previamente entre 
as partes. 
 
7.4 – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições 
contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a 
matéria. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
8.1 – Da Contratada: 
 
8.1.1 – Manter as mesmas condições de habilitação. 
 
8.1.2 – Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os 
atos e comunicações formais. 
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8.1.3 – Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o 
objeto da presente ata de registro, bem como pelo seu transporte até o local 
determinado para sua entrega. 
 
8.2 – Da Contratante: 
 
8.2.1 – Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da 
Ata de Registro de Preços. 
 
8.2.2 – Promover o apontamento no dia do fornecimento do objeto, bem como 
efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.  
 
8.2.3 – Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro 
de Preços.  
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 – Não obstante o fato de que o vencedor será o único e exclusivo responsável pela 
execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua 
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua 
execução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada no caso de: 
 
10.1.1 – Persistência de infrações previstas na cláusula décima primeira. 
 
10.1.2 – Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações 
assumidas, exceto pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente 
comprovados. 
 
10.1.3 – Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 
 
10.1.4 – Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
bem como desta Ata. 
 
10.1.5 – Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da 
Contratada. 
 
10.1.6 – Inobservância da boa técnica na execução do objeto. 
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10.2 – O cancelamento da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 
Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções 
previstas na Lei Federal 8.666/93 e alterações, bem como desta Ata: 
 
10.2.1 – Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da 
Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 
 
10.2.2 – Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 
11.1 – Pela inexecução total ou parcial do Registro em Ata, a Prefeitura poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 
11.1.1 – Advertência. 
 
11.1.2 – Exclusão do Registro em Ata, no caso de descumprimento das obrigações, 
desde que notificado e não tenha solucionado o problema ou corrigidos os 
procedimentos de execução do contrato. 
 
11.1.3 – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso 
injustificado. 
 
11.1.4 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 
inexecução parcial. 
 
11.1.5 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 
inexecução total. 
 
11.1.6 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.1 – Será competente o Foro da Comarca de CRUZEIRO/SP, que as partes elegem 
para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 
da Contratada de cumprir os compromissos assumidos até a data de vencimento da 
mesma. 
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13.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante 
a sua vigência constatar que os preços registrados se apresentam superiores aos 
praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de 
Preços, bem como nos casos em que a sua utilização se mostrar antieconômica. 
 
13.3 – A despesa com a contratação correrá à conta de cada unidade requisitante. 
 
13.4 – Fazem parte integrante desta Ata, independente de transcrição, as condições 
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante 
as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 

 
 

Cruzeiro, _____ de ______________ de 2019 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
DANILO ALMEIDA REZENDE  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
 
 
 

Testemunhas:             
 
_________________________  __________________________  
Nome:                                                                  Nome: 
RG:                                                     RG:                                             
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2019 
RESPONSÁVEL: DANILO ALMEIDA REZENDE  
ADVOGADO: XXXXXXXXX – OAB/SP nº XXX.XXX 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXX 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos 
da tramitação do correspondente no processo no Tribunal de Contas até seu 
julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber.  
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciado-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 
 
Cruzeiro, XX de XXXX de 2019. 
 
 
RESPONSÁVEL PELO ATO: 
DANILO ALMEIDA REZENDE – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
E-mail institucional: danilo.rezende@cruzeiro.sp.gov.br 
E-mail pessoal: 
 
Assinatura: 
 
INTERESSADO (A): 
Nome e Cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
 
Assinatura: 


