Prefeitura do Município de Jandira
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL)
PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 50/19
PROCESSO N° 6345/19
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/06/19
HORÁRIO: 09:00horas
LOCAL: Rua Manoel Alves Garcia, nº.100 - Jardim São Luiz – Jandira – SP
A Prefeitura do município de Jandira torna pública a abertura nesta unidade à licitação na modalidade
PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento menor preço GLOBAL,
objetivando a prestação de serviços de locação de aparelhos de uso hospitalar, com manutenção
preventiva e corretiva, calibração e testes de segurança com emissão de certificados para a unidade
SAMU, conforme especificações contidas no ANEXO I deste Edital. O certame deverá ser processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal
nº. 8.666/93, e as alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 com as devidas alterações trazidas
pela Lei Complementar 147/2014, bem como o Decreto Municipal n° 2.588/05 e demais normas
regulamentares aplicáveis em vigor.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada no Departamento de Licitações da Prefeitura do
Município de Jandira, sito a Rua Manoel Alves Garcia, nº. 100 – jardim São Luiz – Jandira – SP, iniciandose no dia 18/06/19 às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe.
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA LICITAÇÃO: Quaisquer esclarecimentos ou
informações a respeito da presente licitação poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras e
Licitações no endereço acima ou através do telefone (011) 4619-8250, sempre no horário das 08:00 às
17:00 horas; ou ainda pelo endereço eletrônico; licitacoes@jandira.sp.gov.br.
I - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS
DE USO HOSPITALAR, conforme descritos e especificados no ANEXO I deste Edital.
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste PREGÃO as empresas que:
a) Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste
instrumento e seus anexos;
2.2 - Não poderão participar empresas:
a) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar (Art. 87, IV da Lei Federal nº. 8.666/93 por qualquer órgão
da Administração Pública, em observância a Súmula 51 do TCE-SP;
b) Empresas que tenham sido declaradas impedidas ou suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura
do Município de Jandira (Art, 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93, e Art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/02, em
observância a Súmula 51 do TCE-SP;
c) Tiver registrado no seu contrato social incompatível com o objeto deste Pregão;
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d) Empresas em recuperação judicial ou em processo de falência, exceto se atendido o que prevê a
Sumula 50, TCE-SP;
e) Empresas estrangeiras que não operem no Brasil.
3 – PARTICIPAÇÃO:
A participação neste PREGÃO implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se
submetem a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como às disposições contidas no
decreto Municipal nº. 2.588 de 25 de outubro de 2005, Lei Federal nº. 8.666/1993, Lei Federal
10.520/2002 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste
correspondente.
4 – Microempresas e empresas de pequeno porte:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte que desejem se valer dos benefícios da Lei
Complementar 123, de 2006, deverá apresentar em separado (fora dos envelopes), no ato da entrega do
credenciamento exigidos na licitação, declaração que comprove a referida condição.
b) A proponente deverá declarar, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na
situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, bem
assim, que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.
c) A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante.
d) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 123, de 2006,
poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento
em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o
devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado
durante o trâmite da licitação.
e) A falta da declaração de enquadramento da empresa proponente como microempresa ou empresa de
pequeno porte (anexo VI), ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão
somente dos benefícios da Lei Complementar nº. 123, de 2006, salvo se a própria licitante desistir de sua
participação no certame, na sessão pública de abertura da licitação, retirando seus envelopes.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverá ser apresentado os seguintes documentos (fora dos envelopes):
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na forma da lei, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 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 preço, 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 e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
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3.5 - A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope, não mais serão
admitidos novos credenciamentos.
3.6 – A licitante que não contar com representante na sessão, ou ainda que presente, não puder praticar
atos em seu nome por conta de ausência ou apresentação de documentação defeituosa, ficará impedida
de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de
renunciar ao direito de interpor recursos, ficando mantido, portanto o preço apresentado na proposta
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração da classificação.
3.7 - Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA.
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido
no Anexo V do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.2 - As microempresas, empresas de pequeno porte, micro-empreendedores individual e cooperativas
que desejem participar e se valer dos benefícios da Lei 123 e 147, deverão atentar para disposição
contida no item VII do presente edital (modelo anexo VI). A declaração deverá ser apresentada fora dos
envelopes nºs 1 e 2.
4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO Nº ......./19
PROCESSO Nº........./19
DADOS DO FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO)
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº ........../19
PROCESSO Nº............/19
DADOS DO FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO)
4.4 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4.5 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) razão social, número do CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail) da empresa proponente;
b) número do processo e do Pregão;

Prefeitura do Município de Jandira
c) valores unitários e globais expressos em reais (R$), em algarismos e por extenso. Em caso de
divergência entre o preço mensal e o anual, prevalecerá o primeiro e entre os valores em algarismos e os
expressos por extenso, serão levados em conta os menores. No preço deverão estar incluídas todas as
despesas que influam no custo, tais como: impostos, transportes, seguros, taxas e outras despesas
necessárias à prestação dos serviços, incluindo o fornecimento de máquinas e pessoal. Os valores
deverão ser idênticos aos aceitos pelo Pregoeiro na sessão do Pregão;
e) prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta), dias, contados da data da
realização deste pregão, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso
administrativo ou judicial.
f) prazo de execução total do contrato, conforme item “IX” do edital;
g) data e assinatura devidamente identificada do proponente sob a denominação ou razão social.
5.2 - Nos termos da legislação vigente, os preços serão reajustáveis a cada 12 (doze) meses, salvo a
hipótese de alteração legal, caso em que os preços serão reajustados no menor período possível, pela
variação do INPC-IBGE, considerando-se como mês base para cálculo o da entrega das propostas.
5.3 - Na proposta deverão constar de forma clara: a marca, modelo, descrição técnica detalhada do
produto e nº do registro na ANVISA
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope "Documentos de 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;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da 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.
6.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do
Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregão.
6.2 - REGULARIDADE FISCAL.
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, através da apresentação da certidão
conjunta de dívida ativa da união e certidão negativa de débitos, abrangendo as contribuições
previdenciárias;
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c.1) Se na certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal constar não abrangendo as
contribuições previdenciárias a licitante deverá apresentar objeto de certidão especifica de regularidade
de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante através da
apresentação da Certidão de Tributos Mobiliários.
e) Prova de regularidade perante as leis do trabalho, através da apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) para com a Justiça do Trabalho;
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Também serão aceitas as certidões positivas, com efeito, de negativas.
6.3 – QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA
a) Certidão atualizada das ações relativos a falência e à recuperação judicial, expedida pelo distribuidor
das sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física se for o
caso com prazo de validade em vigor na data de entrega dos envelopes, ou emitida em até 90 (noventa)
dias anteriores à data da entrega dos envelopes, caso não possua prazo de validade indicado.
b) Caso a certidão apresentada seja Positiva com Efeito de Negativa, deverá a interessada apresentar seu
plano de recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor apto, a comprovar sua
viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação
econômico-financeiras estabelecidos neste edital.
6.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação, por meio de apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, que ateste(m), sem exigência
de quantidade mínima, que a licitante executou de forma satisfatória a prestação dos serviços, descritos
no anexo I - Termo de Referência deste.
a.1) O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, exigido(s) na alínea
“a.1” anterior, deve(m) estar em papel timbrado, com a devida identificação e assinatura do responsável.
a.2) O(s) atestado(s) poderá(ão) ser objeto(s) de diligência, a critério desta Prefeitura, para verificação de
autenticidade de seu(s) conteúdo(s);
a.3) Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual diligência,
inclusive validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e a LICITANTE, além
da desclassificação no processo licitatório, fica sujeita a LICITANTE às penalidades.
b)Apresentar comprovação (AFE), da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, cadastramento ou comprovação da isenção de
controle sanitário. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias
cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, requerida no primeiro semestre do último
ano de validade do quinquênio do registro, contado retroativamente a partir do último dia de validade do
registro, conforme Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976 e RDC 250 de 20 de outubro de 2004,
acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do
produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado.
6.4.1 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Superada a etapa de lances, a empresa classificada em primeiro lugar, caberá apresentar comprovação
das especificações dos produtos cotados e verificação da conformidade da proposta, no prazo de 05
(cinco) dias na Secretaria da Saúde no setor de Suprimentos, os seguintes documentos:
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa proponente, emitida pelo
órgão competente.
A revalidação da Autorização de Funcionamento deverá seguir o previsto na Lei 9.782 de 26 de
janeiro de 1999;
Apresentar comprovação da Licença de Funcionamento em vigor, emitida pela Autoridade Sanitária
local.
Estando a Licença de Funcionamento vencida, a proponente deverá apresentar comprovação da
solicitação de sua revalidação, acompanhada da última Licença de Funcionamento vencida.
Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica em vigor da empresa proponente, exercida
por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.
Catalogo Técnico e Manual do Produto (o mesmo registrado na ANVISA), os mesmos deverão
cosntar todas as especificações do (s) produto (s) ofertado (s). Ambos deverão estar claramente
assinalados ou grifados de modo a possibilitar a rápida identificação das características técnicas do
produto pela Secretaria da Saúde responsável pela análise.

6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16
anos em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
disposto no art. 7º XXXIII da Constituição Federal, anexo VIII;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando
a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, anexo VII.
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo
comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Prefeitura do Município de Jandira
no ramo de atividade compatível com o objeto do certame.
6.1.1 - O registro cadastral somente substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alíneas “a” e
“b” deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes.
6.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
6.3 - Os documentos constantes do envelope de habilitação, bem como os que acompanharem as
propostas, poderão ser apresentados no original, ou em cópia autenticada por cartório competente, sendo
aceitas também publicações de órgão da imprensa oficial.
a) Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade deverá/poderá ser verificada via
consulta no site correspondente, serão aceitas cópias simples.
6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6.5 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos deste Edital, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
6.6 - Considerando o disposto no art. 195, § 3º. da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e no art.
2º. da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação
por parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador",
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que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e quando da emissão da Nota de Empenho,
caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação
do certame licitatório.
a) Fica facultado à Administração, no ato da contratação, consultar os sites do MPAS – Ministério da
Previdência e Assistência Social <www.mpas.gov.br> e da Caixa Econômica Federal <www.caixa.gov.br>,
para fins de obtenção das certidões correspondentes atualizadas. Após verificação, o servidor da
Prefeitura Municipal de Jandira deverá certificar a autenticidade dos documentos emitidos/apresentados,
mediante declaração neste sentido, devidamente assinada.
c) Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular da licitante, o Pregoeiro
aplicará o disposto no Inciso XXIII do artigo 4º. da Lei n.º 10.520/2002.
6.7 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os
débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
6.8 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito da assinatura do Termo de Contrato.
6.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
6.10 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de (05)
cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
6.11 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.11, implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se a convocação
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos
do artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº. 10.520/02.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V ao Edital e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento não sendo
mais admitido novos participantes no certame.
7.3 - 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 as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
7.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
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b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.6 - Para efeito de seleção será(ão) considerado(s) o menor preço GLOBAL.
7.7 – A classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de
empate, exclusivamente o critério nos termos do Parágrafo 2º do Art. 45 da Lei 8.666/93.
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.9 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentar a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital.
7.10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
7.11- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.12 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
7.13 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
7.14 - No caso de haverem licitantes na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além
da apresentação da declaração constante no ANEXO VII para fins de habilitação, deverá informar o seu
regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, 14 dezembro de 2006).
7.15 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
a) 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.
b) 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.
b.1) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do
Pregoeiro, sob pena de preclusão.
b.2) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem anterior, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova
proposta.
b.3) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a
ordem de classificação.
c) O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances
não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte.
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d) Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão em
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no artigo 4º, inciso
XXIII da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver
participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte.
e) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a
hipótese prevista no subitem d, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora
na fase de lances.
7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
7.17 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura do Município
de Jandira.
7.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
7.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para razões de recurso, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
a) As razões de recurso deverão ser protocolizadas no prazo supra, junto ao Departamento de Compras
e Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente edital , ou, ainda, pelo endereço eletrônico
licitacacoes@jandira.sp.gov.br, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, sob pena
de configurar – se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
b) No caso de recursos protocolizados eletronicamente, a petição deverá ser redigida, assinada e
scaneada ou, assinada digitalmente.
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a homologação.
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
8.6 - A adjudicação será feita por valor do item.
8.7 – Para fins de homologação, na hipótese de redução do valor da proposta de preços escrita,
inicialmente apresentada, deve a empresa vencedora apresentar nova proposta, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, no mesmo formato do ANEXO II, com os valores recalculados, contendo os
preços unitários e totais atingindo o valor arrematado pelo pregoeiro
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IX – DO PRAZO DO CONTRATO E DA ENTREGA
9.1 – O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir
da data da sua assinatura.
9.2 - A entrega, a instalação e o treinamento deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias após a assinatura do
contrato.
9.3 - Local de entrega: a entrega dos equipamentos deverão ser feita na Base do SAMU localizada na
Avenida Carmine Gragnano, 681 – Centro – Jandira/SP – Telefone 4707-1667.

X - DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura
e entrega dos produtos no Almoxarifado, à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou
Recibo, na forma prevista nos subitens do item X, e deverá constar OBRIGATORIAMENTE no corpo da
N.F., o número do contrato ou A.F., o número da licitação e/ou processo.
10.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
10.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no
Banco.
10.4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do
Lei Federal nº 9.494/97;11.960/09 e 12.703/12.
XI - DA CONTRATAÇÃO
11.1 - A licitante classificada nos termos da presente licitação será convocada para, no prazo de 05 (cinco)
dias corridos contados da data de convocação a assinar o termo de contrato, nos termos do art. 62 da Lei
nº 8.666/1993, anexo II do presente Edital. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado por uma única
vez, por igual período, desde que solicitado por escrito pela adjudicatária durante seu transcurso e que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
11.2 – Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que convocará os licitantes e, em
sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes,
segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu
autor declarado vencedor e convocado para assinar o Termo de Contrato.
11.3- No prazo fixado na convocação específica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes
desta licitação, sujeitando-a as penalidades neste Edital e na legislação vigente.
XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO
12.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração da Prefeitura de Jandira pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo em que foi convocado - multa compensatória de vinte por cento (20%) sobre o valor total da
contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
12.3 - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso
ou paralisação injustificadas, até o limite de 10% (dez por cento), após o que poderá ser considerado
infração contratual, e levar a rescisão contratual;
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12.4 - Pela infração a qualquer das cláusulas contratuais – multa contratual de vinte por cento (20%)
sobre o valor total contratado.
XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 - As despesas decorrentes das futuras contratações, objeto desta Licitação, correrão à conta dos
recursos consignados nos Orçamentos vigentes, nas seguintes dotações:
ORGÃO DA
ELEMEMTO
FUNCIONAL E
SECRETARIA
FONTE
DESPESA
ECONOMICO PROGRAMATICA
SAÚDE

08.12.00

3.3.90.39.00

10.302.1003

1 - Tesouro

08.12.00

3.3.90.39.00

10.302.1003

5 - Federal

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
15.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
15.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
15.4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE.
15.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE.
15.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição
para retirada no Departamento de Licitações até 30 (trinta) dias após a celebração do contrato. Decorrido
este prazo e não houver manifestação dos licitantes, os mesmos serão destruídos.
15.7 - “Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação, perante a administração o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes”.
15.7.1. – As impugnações deverão ser protocolizadas junto ao Departamento de Compras e Licitações no
endereço indicado no preâmbulo do presente edital, ou ainda, pelo endereço eletrônico
licitacoes@jandira.sp.gov.br.
15.7.1.1 - No caso de impugnações protocolizadas eletronicamente, a petição deverá ser redigida e
assinada e ou, assinada digitalmente.
15.7.2 - Acolhida a 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.
15.8- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
15.9 - Integram o presente Edital:
ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
VII – MODELO DE DECLARAÇÃO (ITEM 1.5 - b) – FATO IMPEDITIVO
VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO (ITEM 1.5 - a) – EMPREGO MENORES
15.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Jandira.
Jandira, 05 de junho de 2019
_____________________________
Vera Luzia Parolini
Diretora de Compras e Licitações
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE USO HOSPITALAR
DIVERSOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE
SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA A UNIDADE DO SAMU.
2. APRESENTAÇÃO
2.1. Equipamentos
A empresa vencedora deverá fornecer equipamentos em perfeito estado de conservação e com
todas as suas funcionalidades ativas, acompanhados pelos respectivos manuais de operação, em idioma
português, contendo o número de série identificador de cada equipamento.
Deverão ser postos em funcionamento, testados e calibrados, dando início ao programa de
manutenção preventiva, que deverá ser repetida a cada 30 (trinta) dias.
2.2. Treinamento
A empresa vencedora deverá ministrar treinamento ao pessoal que irá operar os equipamentos,
em horários e locais definidos pela Contratante, sem quaisquer ônus adicionais.
Os treinamentos visam propiciar a familiaridade com os equipamentos, de forma que estes
venham a ser utilizados em sua plenitude por todo o corpo clínico, devendo para tanto, ser repetido
sempre que houver necessidade, como por exemplo, nas mudanças de equipe.
3. Manutenção Preventiva e Corretiva
3.1. Manutenção Preventiva
Os serviços de manutenção preventiva deverão contemplar a execução de rotinas de testes para
verificação, diagnóstico e reconfiguração das facilidades existentes no sistema, devendo ser efetuados, no
mínimo, a cada 30 (trinta) dias, realizados por técnicos especializados, em datas e horários previamente
acordados entre as Unidades e a Contratada.
Deverá ser emitido relatório dos serviços executados a cada visita, abrangendo no mínimo os
seguintes pontos:
Inspeção completa e teste de funcionamento;
Regulagem completa objetivando manter o equipamento dentro dos limites de tolerância exigidos
pelo fabricante ou estabelecidos por determinação normativa;
Ajuste e calibração de acordo com as normas técnicas de fabricação e do usuário;
Limpeza e lubrificação dos componentes que interferem diretamente no funcionamento do
equipamento;
Substituição de peças ou componentes, gastos pelo uso ou defeituosos, e que impeçam o bom
funcionamento do equipamento;
Instrução e orientação aos funcionários da Contratante quanto ao procedimento adequado à
correta operação e utilização do equipamento;
Modificações impostas pelo fabricante, com o objetivo de atualização do equipamento.
3.2 Manutenção Corretiva
A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas e defeitos no funcionamento e partes do
equipamento, não tendo periodicidade definida.
A Contratada deverá obedecer ao seguinte roteiro:
Atender ao chamado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o qual será solicitado por
telefone ou por escrito (e-mail), devendo a Contratada manter um telefone de plantão para essas
ocorrências.
O comparecimento do técnico não deverá ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas após o chamado,
inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Diagnosticar e substituir, quando necessário, qualquer peça, acessório ou componente eletrônico
ou mecânico que apresentar defeito, sem ônus para a Contratante.
Realizar a substituição definitiva do equipamento por outro com as mesmas características,
quando este apresentar defeitos recorrentes ou irreparáveis, sem ônus para a Contratante.
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Imediatamente após a execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar a Contratante um
“Relatório de Serviços” no qual constarão as ocorrências, os serviços executados, inclusive decorrentes
de peças ou componentes substituídos, que será assinado pelo técnico da Contratada e pelo
representante da Contratante.
Caso os reparos não possam ser efetuados no local de utilização, o equipamento deverá ser
substituído, provisoriamente, por outro com as mesmas características, simultaneamente a sua retirada.
3.3. Calibração e Certificação
Em complementação a prestação de serviço técnico de manutenção preventiva, deverá ser
implantado controle dos riscos provenientes da utilização dos equipamentos com vistas a minimizar a
possibilidade de falhas de desempenho, devendo para isso, estabelecer um programa de calibrações e
verificações de parâmetros funcionais com a emissão de certificados periódicos com base nas normas
específicas de gerência de risco e segurança de Equipamentos Eletromédicos.
Por exemplo, as normas: ABNT NBR IEC 60601 Equipamento eletromédico - Parte 2-12:
Prescrições particulares para segurança de ventilador pulmonar - Ventiladores para cuidados críticos;
ABNT NBR IEC 60601-2-19:2014 Errata 1:2014 - Parte 2-19: Requisitos particulares para segurança
básica e desempenho essencial das incubadoras para recém-nascidos
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Especificação Mínima:
Item 1 - APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR MICRO-PROCESSADO PARA TRANSPORTE
Especificações Técnicas:
Aparelho de ventilação pulmonar eletrônico micro-processado para pacientes infantil, pediátrico e adulto,
para transporte intra e inter hospitalar.
Modos de ventilação disponíveis:
PCV- Ventilação Pressão Controlada em A/C e SIMV- Ventilação por controle de pressão ciclada à tempo
e desencadeada por tempo ou pelo paciente, no modo assistido controlada (A/C) e associada à SIMV.
VCV- Ventilação volume controlado em A/C e SIMV- Ventilação por controle de volume, ciclada à
volume/fluxo, desencadeada por tempo ou pelo paciente, no modo assistido controlada (A/C) e associado
à SIMV.
PSV – Ventilação com pressão suporte, desencadeada pelo paciente, limitada por pressão e ciclada por
fluxo; ciclagem a fluxo na pressão de suporte baseada na leitura do fluxo inspiratório de pico.
CPAP – Pressão constante nas vias aéreas, limitada por pressão.
Deverá apresentar Ventilação “backup” em todos os modos ventilatórios;
No mínimo com os seguintes controles:
Volume corrente ajustável de 50 ml a 2000 ml;
Frequência respiratória de 2 a 80 RPM;
Pressão Controlada inspiratória de até 60 cmH2O;
Tempo Inspiratório de 0,2 a 3segundos
Controle de ciclagem a fluxo de 5 a 55%
Fluxo inspiratório de 10 a 100 LPM;
Pressão suporte ajustável de 0 a 60 cmH2O;
PEEP com controle eletrônico de 0 a 30 cmH2O;
Sensibilidade a fluxo de 1 a 5lpm e/ou pressão de 0,1 a 5cmh2o
Concentração de oxigênio de 50 a 100%;
Insuflação manual;
Monitorização e Indicadores:
Volume corrente;
Volume minuto;
Frequência Respiratória;
Pressão de Pico Inspiratório;
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Pressão Média de Vias Aéreas;
Pressão de Base (PEEP);
FiO2 inspirado
Tendência mínima de 24 horas;
Alarmes Mínimos:
Baixa Pressão de Vias Aéreas;
Alta Pressão de Vias Aéreas;
Volume Minuto Alto;
Volume Minuto Baixo;
Apneia;
Bateria Fraca;
Falha na Rede Elétrica;
Falha no Equipamento.
Deve possuir alça para transporte;
Peso do equipamento 4 a 6 Kg;
Pedestal com rodízios;
Deve possuir fonte própria de ar comprimido;
Deve apresentar controles independentes da pressão inspiratória de pico (ventilação mandatória) e da
ventilação com pressão suporte;
Bateria com autonomia mínima de 06 (seis) horas;
Devem acompanhar 03 (três) circuitos de pacientes;
Rede elétrica: 110/ 220 VAC – 60Hz (bivolt automático)
Deve ter entrada de rede de O2
Quantidade: 02 Unidades
Item 02 – Monitor Multiparâmetro de Transporte com Impressora
Monitor para uso em:
Pacientes Neonatos, Pediátricos e Adultos
Especificações Gerais:
- Tela colorida de no mínimo 10,4” TFT diagonal
- Monitor pré configurado ou modular
- Resolução de no mínimo 800x600
- Apresentação de 6 traçados na tela simultânea
- Velocidade dos traçados-12,5mm/seg.-25mm/seg.-50mm/seg.
- Bateria interna com duração de até 1 hora
- Tendência de 1 a 48 horas
- Alarmes 3 níveis de volume
- Conexão com central de monitoramento
- Power Requeriments 100 a 240 VAC 50/60Hz
- Temperatura de trabalho 0 – 40 oC
- Deve acompanhar todos os acessórios 01 de cada adulto e infantil.
ECG:
- Cabos de 5 vias
- Derivações (I II III aVR aVL aVF V)
- 2 canais de onda
- Proteção contra descarga de desfibrilador
- Filtros de tremor muscular e rede elétrica
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- Analise do seguimento S-T, Analise de Arritmia
- Detecção de marca passo interno
- Alarmes em geral
Respiração: (RESP)
- Método torácico por impedância
- Medidas através da DI DII DIII
- Medidas de 0 a 130 bpm
- Alarme de apneia
Pressão Arterial Não Invasiva (PNI):
- Método automático Oscilométrico
- Medidas automática/manual/continua
- Ajuste de tempo
- Medidas em mmHg ou Kpa
- Medias e Alarmes de Sistólica / Diastólica / Mediam
- Programação para Neonato – Pediátrico – Adulto
Oximetria de Pulso (SpO2):
- Medidas de 0 a 100%
- Resolução de 1%
- Alarmes de Saturação e Pulso
- Programação para Neonato – Pediátrico – Adulto
Temperatura: (temp.)
- 2 canais de temperatura
- Diferença de Temperatura entre os canais
- Medidas de 0 a 50 oC
- Resolução de 0,1oC
Acompanha 2 sensores de dedo adulto, 2 sensores Neo/Pediátrico, manguito adulto, manguito pediátrico,
2 cabos de ECG de 5 vias e manual de operação.
A CONTRATADA deverá fornecer uma solução para fixar os equipamentos nas ambulâncias, como a
disponibilização de suportes próprios para essa finalidade;
Quantidade: 03 Unidades
Item 03 – Desfibrilador externo automático (DEA)
Desfibrilador Externo automático, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas para
pacientes adultos. Deve ser leve, não ultrapassando 3Kg, incluindo a bateria. Seleção manual de choques
com carga regulável mínima 50 joules até 270 joules. A empresa locadora deverá fornecer as pás
adesivas eletrodos adultos descartáveis juntamente com os aparelhos, bem como, deverá repor os que
eventualmente venha a ser utilizados, de forma que não haja indisponibilidade do procedimento de
desfibrilação, sendo para tanto, previsto o fornecimento de (01) eletrodo por mês, para o conjunto de
equipamentos fornecidos, sendo que o custo deverá estar incluso no valor da locação mensal.
Quantidade: 03 Unidades
Item 04 - Oxímetro de Pulso Portátil
Permite leituras exatas e confiáveis mesmo durante baixa perfusão e outras formas de
interferência de Sinal. Fornece aos profissionais clínicos acesso remoto do status do monitoramento
às informações mais criticas referente ao estado respiratório de seus pacientes.
Permite monitorização continua de Sp02 e pulsações;
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Memória de tendências de no mínimo 72 Características físicas
- Medidas de 0 a 100%
- Resolução de 1%
- Alarmes de Saturação e Pulso
- Programação para Neonato – Pediátrico – Adulto
Acessórios por oxímetro:
02 sensores de oximetria tipo clip
Quantidade: 03 Unidades
Item 05 – Cardioversor /Desfibrilador
Desfibrilador/Cardioversor de onda bifásica com carga até 200 J, tela de cristal líquido de alta resolução
com no mínimo 8,0 polegadas, que permita a uma perfeita visualização estando o usuário em diferentes
ângulos e distâncias. Permitir a visualização de pelo menos três curvas na tela. Portátil, com peso máximo
de 8,0Kg, gabinete fabricado com material sintético de alta resistência, com classificação de IP (Ingress
Protection) de no mínimo 34 comprovados por entidade certificadora. Entrada 110/220 V automático, Alça
integrada para transporte.
Cardioversão: Possibilitar a cardioversão sincronizada, indicação visual na tela do reconhecimento da
onda R, modo de terapia e energia entregue.
Pás de Desfibrilação: Pás externas de desfibrilação adulta com superfície pediátrica embutida com
botões dedicados para ajuste, carregamento e descarga de choque.
Desfibrilação: Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada, desfibrilação externa,
através dos eletrodos do marca-passo externo não invasivo; desfibrilação por pás internas autoclavável e
com botão dedicado para o disparo; possuir a funcionalidade para uso tanto em modo manual, quanto no
modo semiautomático ou DEA com mensagens de texto e de voz em português; modo DEA para
pacientes adultos e pediátricos, o modo DEA deverá ainda operar em conformidade com as
recomendações da American Heart Association de 2010, devidamente comprovado em manual de usuário;
o choque para pacientes adultos no modo DEA deverá ser de, no mínimo, 150 J e para paciente
pediátrico o choque deverá ser de, no mínimo, 50 J; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até
7 s, possuir tecla de anula carga manualmente; descarga automática dentro de 60 s ou menos se não for
descarregado pelo operador.
Modo de Marca-Passo: Terapia de estimulação transcutânea não invasiva aplicada através de pás
adesivas. Modos possíveis de operação: demanda e fixo; frequência que abranja no mínimo a faixa de 30
a 180 bpm (batimentos cardíacos por minuto); corrente de estímulo variando de 15 a 190 mA no mínimo.
Registrador: Registro por meio de impressora interna de no mínimo 50mm para a impressão de relatórios
acerca de eventos, cargas, choques, alarmes, testes operacionais e informações do equipamento.
Auto Teste: Auto teste interno com indicação de erro para fins de assistência técnica, sem a interação do
operador.
Alarmes: Com indicador audiovisual e com distinção entre os três níveis de prioridade (baixa, média e
alta); indicação numérica no display dos valores dos limites de alarmes de máximo e mínimo para todos
os parâmetros monitorizados, alarme para baixo nível de bateria.
Monitor: Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais vitais com a apresentação de no
mínimo 03 curvas simultâneas na tela, Display digital em LCD colorido ou tecnologia similar que
proporcione alto contraste e permita uma visualização sobre todos os ângulos estando o usuário em
diferentes ângulos e distâncias com dimensão de no mínimo de 6 polegadas, velocidade do traçado da
curva que inclua a velocidade entre 25 e 50 mm/segundo; mínimo de opções de 4 ajustes na amplitude do
traçado de ECG.
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ECG: Aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação, das pás
adesivas do marca passo externo não-invasivo e dos sensores/cabos tradicionais de ECG; velocidade de
impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/segundo; permitir a aquisição simultânea
das 7 derivações (cabo de ECG de 5 vias), leitura digital na tela das frequências cardíacas, com uma
precisão de +/- 10% ou +/- 5 bpm ou o que for maior, indicação numérica no display dos valores dos
limites de alarmes de máximo e mínimo, com impressão manual/automática das ocorrências de disparo.
Baterias: O equipamento deverá possuir baterias recarregáveis (baterias de litium) com carregador bivolt.
Bateria interna recarregável e removível sem a necessidade de desmontagem do equipamento, com
carregador interno ou externo ao aparelho, com autonomia de no mínimo 80 desfibrilações em energia
máxima. Capacidade para no mínimo 4 horas de monitoração de ECG sem necessidade de recarga.
Indicadores na bateria de tempo de autonomia da carga restante. Indicadores na bateria de tempo de
autonomia da carga restante.
Assessórios Mínimos:
01 conjunto de pás externas adultas com pediátricas embutidas;
01 cabo de ECG de 05 vias,
01 cabo de alimentação,
01 cabo para eletrodo de marcapasso e/ou DEA,
01 rolo/bloco de papel,
01 par de pás adesivas para marcapasso ou DEA para pacientes adultos,
01 manual de operação em Português.
Quantidade: 01 Unidades
5. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Referente ao produto
Na proposta deverão constar de forma clara: a marca, modelo, descrição técnica detalhada do
produto e nº do registro na ANVISA;
Apresentar comprovação (AFE), da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, cadastramento ou comprovação da isenção de
controle sanitário.
Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias cópia
autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, requerida no primeiro semestre do último ano de
validade do quinquênio do registro, contado retroativamente a partir do último dia de validade do registro,
conforme Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976 e RDC 250 de 20 de outubro de 2004, acompanhada
de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto
(protocolo) implicará na desclassificação do item cotado.
6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa proponente, emitida pelo
órgão competente.
A revalidação da Autorização de Funcionamento deverá seguir o previsto na Lei 9.782 de 26 de
janeiro de 1999;
Apresentar comprovação da Licença de Funcionamento em vigor, emitida pela Autoridade
Sanitária local.
Estando a Licença de Funcionamento vencida, a proponente deverá apresentar comprovação da
solicitação de sua revalidação, acompanhada da última Licença de Funcionamento vencida.
Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica em vigor da empresa proponente, exercida
por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.
Apresentar Catalogo Técnico e Manual do Produto (o mesmo registrado na ANVISA), os mesmos
deverão cosntar todas as especificações do (s) produto (s) ofertado (s). Ambos deverão estar claramente
assinalados ou grifados de modo a possibilitar a rápida identificação das características técnicas do
produto pela Secretaria da Saúde responsável pela análise.
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7. PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO
A entrega dos equipamentos deverão ser feita na Base do SAMU localizada na Avenida Carmine
Gragnano, 681 – Centro – Jandira/SP – Telefone 4707-1667, sendo que a entrega, a instalação e o
treinamento deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.
A instalação dos equipamentos deverão ser agendadas pela Licitante Vencedora com o
Coordenador do SAMU, a quem caberá estabelecer um cronograma escalonado de
instalação/substituição dos equipamentos, afim de não interferir com o andamento dos setores envolvidos
e possibilitar que após a instalação dos equipamentos ao menos 80% do pessoal esteja familiarizado com
os equipamentos novos.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das demais previstas neste Contrato, constituem obrigações e responsabilidades da
CONTRATADA:
Fornecer equipamentos novos de acordo com a marca e modelo homologados no certame;
Manter uma equipe de técnicos habilitados e capacitados por ela, em número compatível com a
demanda dos serviços cobertos por este contrato;
Fornecer relatório técnico de manutenção de cada equipamento, que será vistado pelo
responsável da unidade que acompanhar o serviço; sendo que uma via deste relatório ficará de posse da
unidade.
Coordenar, supervisionar e executar os serviços de acordo as recomendações do manual de cada
fabricante do equipamento homologado e, condições estabelecidas neste contrato;
Os técnicos que prestarão serviços deverão usar crachá de identificação e, preferencialmente
estarem uniformizados.
Arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, com respeito a
seus empregados envolvidos na prestação de serviços;
Seguir toda a legislação vigente, e especial a CLT, no que diz respeito à segurança e higiene no
trabalho;
Reparar e/ou refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços que, a critério desta, não
tenham sido bem executados;
Informar o nome e contato da (s) pessoa (s) que ficará responsável pelo atendimento da abertura
dos chamados de manutenção ainda, responsável pelo envio de documentos (fiscais e técnicos)
provenientes da contratação;
Atender aos chamados e solucionar os problemas de assistência técnica no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar do horário exato da chamada, inclusive sábados, domingos e feriados.
Providenciar a substituição imediata do(s) equipamento(s) por outro igual ao que foi homologado
no certame, caso o defeito não seja sanado, no prazo estipulado no subitem acima.
Apresentar Cronograma de Manutenção Preventivo e calibrações do(s) equipamento(s)
fornecendo certificado de calibração e teste de segurança elétrica anualmente;
Solicitar com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência a permissão para a vistoria dos
equipamentos;
Efetuar atualização tecnológica do equipamento quando for necessário sem ônus para esta
Autarquia, visando atender as normas técnicas vigentes;

Elizangela Santos de Oliveira
Secretária de Saúde
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MAPA MÉDIA DE PREÇOS
ITEM

QTD

DESCRITIVO

1

2

Aparelho de ventilação pulmonar
eletrônico

2

3

Monitor Multiparametro de Transporte
com Impressora

3

3

4

3

Oxímetro de Pulso Portátil

5

1

Cardioversor /Desfibrilador

VALOR TOTAL
(Mês)

VALOR TOTAL
(ANO)

R$ 14.601,67

R$ 175.060,00

Desfibrilador externo automático (DEA)
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
PROCESSO Nº ......./19
PREGÃO Nº ........./19

LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE/FAX:

CONTATO:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ:

DATA:

ITEM

VALIDADE DA PROPOSTA:

QTD

DESCRITIVO

UNIDADE

PRAZO DE EXECUÇÃO:

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

Aparelho de ventilação
pulmonar eletrônico

1

2

2

3

3

3

4

3

Oxímetro de pulso
portátil

5

1

Cardioversor/desfibrila
dor

Monitor multiparametro
de transporte com
impressora
Desfibriladorexterno
automático (DEA)

TOTAL

SERVIÇO

R$

R$

(Especificar os serviços ofertados conforme anexo I deste edital)
Validade da Proposta:
Condições de Pagamento:
Prazo de garantia (quando houver):
P.S. DECLARAÇÃO QUE NOS PREÇOS JÁ ENCONTRA-SE INCLUÍDA TODAS AS DESPESAS
DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO CABENDO À ADMINISTRAÇÃO, NENHUM
OUTRO VALOR.
(data)
________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº......./ 2019
São partes neste instrumento de contrato administrativo de serviços:
I- CONTRATANTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nº
46.522.991/0001-73, e com sede à Rua Manoel Alves Garcia, nº 100, Jardim São Luiz, distrito e município
de Jandira, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. Sr. PAULO FERNANDO
BARUFI DA SILVA, portador da Cédula de Identidade com RG sob o nº. 18.095.292-4 e inscrito no C.P.F.
/M.F. sob o nº 096.706.078-84, doravante designado CONTRATANTE e;
II - CONTRATADA
........................
(nome,denominação ou razão social ou empresarial)
....................com sede
a........................... (endereço completo- rua, av. estrada.rodovia- nº- Bairro- Cidade- Estado- Ceptelefone) ...................................com inscrição no CNPJ/MF nº .........................................................neste ato
tendo como seu representante legal, na condição de........(sócio,gerente,procurador,etc....)....... , o
Sr.................................................................................. portador da cédula de identidade RG
nº .................................... e CPF/MF nº........................................, residente e domiciliado à....................
(endereço completo- rua,av. estrada.rodovia- nº- Bairro- Cidade- Estado- Cep - ) .........................,
doravante designada CONTRATADA.
As partes aqui nomeadas e qualificadas tem entre si, certo, justo, combinado e contratado o presente
contrato administrativo de serviço do objeto mencionado na Cláusula Primeira, tudo nos termos do
procedimento de licitação sob a modalidade de Pregão presencial, sob nº __/19, Processo Administrativo
nº. ___/19, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo Edital da
licitação, pela proposta e condição vencedora do certame ofertadas pela CONTRATADA, pelos preceitos
de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
regras do direito administrativo e as disposições do direito privado, e em especial por este Contrato
Administrativo nº....../2019 pelas cláusulas,sub- clausulas e condições adiante enunciadas, que aceitam e
outorgam a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO

1- O presente contrato tem por objetivo, sob natureza de contrato administrativo, por prazo determinado, a
prestação de serviços de......................................................................................................em atendimento a
Secretaria Municipal de ......................................................, conforme especificações do Anexo I do Edital,
o qual fica fazendo parte integrante deste contrato, realizando e levando a efeitos com conhecimentos e
aptidões profissionais indispensáveis para a execução e desempenho dos serviços, atribuições e encargos
dos serviços a serem prestados, mantendo-os durante toda a execução do contrato.
1.1 - Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços deverão atender às
exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes
de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO e outros credenciados pelo Conmetro, atentandose a CONTRATADA , principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA SEGUNDA:

DO REGIME DE EXECUÇÃO :

2- Os serviços contratados serão executados na forma de Regime de Execução Indireta
por................................(empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, empreitada integral ou
tarefa, -conforme o caso).........................................
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CLÁUSULA TERCEIRA:
DO PRAZO e DA PRORROGAÇÃO
3- O presente contrato administrativo será por prazo determinado, com vigência por 12 (doze) meses
consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da sua assinatura.
3.1 – O presente contrato administrativo poderá ser prorrogado, mediante justificativa por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente, pelo mesmo prazo de duração previsto nesta
cláusula, e por Termo de Aditamento de prorrogação de prazo contratual, podendo ainda ter sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses a teor do inciso IV do art. 57
da Lei Federal nº 8.666/93, e em caráter excepcional, devida e amplamente justificado e mediante
autorização da autoridade superior, o limite de prazo aqui descrito poderá ser prorrogado por mais até 12
(doze) meses, na forma do disposto no § 4º do art.57 da Lei federal nº 8.666/93.
3.1.1 – A prorrogação de prazo contratual aqui prevista e na forma da legislação aplicável, far-se-á
mediante manifestação expressa e escrita, com antecedência de 60 (sessenta) dias da data de
vencimento do Contrato, pela CONTRATADA, caso seja de seu interesse, ou da CONTRATANTE, por
provocação da Secretaria Municipal gestora do Contrato, e desde que reciprocamente haja interesse de
ambos na prorrogação de prazo contratual. No caso de não haver manifestação na forma aqui prescrita, o
contrato ficará automaticamente extinto.
3.1.2– A prorrogação de prazo contratual, reciprocamente aceitas pela CONTRATANTE e CONTRATADA,
será feita por Termo de Aditamento de prorrogação de prazo contratual, mantendo-se todas as demais
cláusulas, sub-clàusulas e condições contratuais.
3.2 – Não é permitido o contratado (a) suspender a execução do objeto contratual, sem justo motivo, bem
como executa-lo com lentidão, com o fim de prorrogar a duração do contrato, sujeitando – se, se assim
agir, às penalidades legais e contratuais, sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa.
CLÁUSULA QUARTA:

DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTE

4- Pela execução do objeto do presente contrato administrativo, a CONTRATANTE obriga-se a pagar a
CONTRATADA o montante de R$.................................................................................................
(..............................................................................................................................................................)
estando incluído no preço todas as despesas diretas, e indiretas, tais como os materiais descritos no
anexo deste contrato, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, comerciais e quaisquer
outras necessárias a plena execução deste contrato.
4.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão revisão destes para mais ou para menos, conforme o
caso, observado o que dispõe o § 1º do art.58 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.1.1- Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do serviço prestado,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
superveniência de fatos excepcionais alheios à vontade das partes, ou se sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual, que fundamentalmente repercuta nas condições de preço
contratados, as cláusulas econômico-financeiras do contrato poderão ser objeto de revisão para que se
mantenha o equilíbrio econômico-financeiro contratual, mediante e a pedido da CONTRATADA que
deverá comprovar efetivamente o desequilíbrio ou a quebra ou violação da equação econômico-financeiro
do contrato,e se processará nos termos do Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº. 8.666/93.
4.2.- Em atenção á determinação de Lei Federal nº 9.069, de 29.06.95, os preços poderão ser reajustados,
somente no caso de prorrogação de prazo contratual, após decorrido 12 (doze) meses, condicionado a
requerimento, por escrito, da CONTRATADA, desde que em conformidade com o Índice Oficial do
Governo – INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, ficando ressalvada a possibilidade de
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alteração das condições para concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais
aplicáveis á espécie,
4.2.1.- O reajuste do contrato somente será deferido, se for o caso, a contar da data de entrada do pedido,
com vigência pelo período do prazo de prorrogação contratual.
CLÁUSULA QUINTA:

DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

5- O pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta será efetuado mensal e parceladamente, com
prazo de até 30 (trinta) dias da data da apresentação da nota fiscal/fatura e será feito mediante crédito
aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco indicado pela mesma.
5.1. O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) / fatura (s) será condicionado à vistoria, conferencia e
manifestação formal da Comissão de Recebimento nomeada pela CONTRATANTE, sendo que deverá
constar OBRIGATORIAMENTE no corpo das mesmas, o nº. do contrato ou da A.F., número da licitação,
do processo e do empenho. A Secretaria encarregada da gestão, controle, fiscalização e
acompanhamento da execução deste contrato, que emitirá o competente ateste no prazo de até três (03)
dias úteis após a apresentação da nota(s) fiscal (ais) / fatura(s) e após a prestação dos serviços,
observado ainda as disposições dos arts.73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 no que aplicável.
5.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu
vencimento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.
5.3. Para fazer jus ao recebimento das quantias pactuadas, a CONTRATADA deverá estar rigorosamente
em dia com suas obrigações tributárias e Fiscais, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários,
observado as disposições da sub-cláusula 9.6 deste instrumento.
5.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das obrigações assumidas neste contrato, quaisquer
que sejam, nem implicará a aprovação definitiva dos serviços executados.
5.5. Nenhuma quitação será aceita sob reserva ou condição, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas daí decorrentes.
CLÁUSULA SEXTA:

DO ATRASO DE PAGAMENTO

6 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do
Lei Federal nº 9.494/97;11.960/09 e 12.703/12.
CLÁUSULA SETIMA:

DA SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

7- A CONTRATANTE suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida a CONTRATADA sempre que
ocorrer circunstância que coloque em risco a realização dos objetivos do presente contrato e bem assim
no caso de a CONTRATADA se recusar ou dificultar à CONTRATANTE ou seus prepostos, a livre
fiscalização dos serviços, na forma prevista neste contrato, ou ainda no caso de paralisação, suspensão
ou interrupção dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA:

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8- As despesas decorrentes deste contrato serão oneradas por conta das dotações de classificação
funcional programática, do orçamento, de nºs:
ORGÃO DA
ELEMEMTO
FUNCIONAL E
SECRETARIA
FONTE
DESPESA
ECONOMICO PROGRAMATICA
SAÚDE

08.12.00

3.3.90.39.00

10.302.1003

1 - Tesouro

08.12.00

3.3.90.39.00

10.302.1003

5 - Federal
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CLÁUSULA NONA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO - CONTRATO E DOS SERVIÇOS
9- À CONTRATANTE, representada pela Secretaria....................................... como Gestora do contrato,
reserva-se o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços ora contratados, bem como de gerenciar os
resultados obtidos com sua prestação, quando e da forma que julgar conveniente, por meio de terceiros
contratados ou de preposto-servidor, como Gestor da execução contratual, especialmente destacado e
designado por Ato do titular da Secretaria Municipal gestora do contrato, cabendo à CONTRATADA
designar de sua parte um Gestor contratual.
9.1 - Ao Gestor do contrato da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento dos serviços e
gerenciamento dos resultados, bem como pela fiscalização e averiguação dos documentos pertinentes às
questões trabalhistas e previdenciárias, competirá informar ao Gestor contratual da CONTRATADA sobre
eventuais falhas e/ou correções e avaliar os resultados alcançados com a prestação dos serviços,
podendo solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, a documentação referente à vinculação jurídica
existente entre ela e o(s) profissional(is) responsável(is) pela execução dos serviços ora ajustados.
9.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Gestor do contrato o direito de verificar a
perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições. Cujo representante indicado pelo
Sr. (a) Secretário(a), anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sendo
certo que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.3 - As solicitações, reclamações, exigências e observações relacionadas com a execução das atividades
serão comunicadas por escrito pelo Gestor do contrato.
9.4 - Qualquer entendimento entre o Gestor do Contrato e a CONTRATADA será feito sempre por escrito,
não sendo levadas em consideração para nenhum efeito quaisquer alegações fundamentadas em ordem
ou declarações verbais.
9.5 - A ação ou omissão do Gestor da CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento dos serviços
contratados não exime, em hipótese alguma, a CONTRATADA, da integral responsabilidade pelos
serviços objeto do presente contrato.
9.6 - A CONTRATADA deverá estar rigorosamente em dia com suas obrigações tributárias e Fiscais,
encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, cuja fiscalização e constatação será feita pela Secretaria
Municipal gestora do contrato, na forma, condições e critérios estabelecidos pelo órgão gestor do contrato,
e sempre antes do ateste da nota fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA:

DO PESSOAL

10.1 - O pessoal que a CONTRATADA contratar para a execução dos serviços ora avençados não terá
relação de emprego com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, sendo
tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. No caso de vir a CONTRATANTE a ser
denunciada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a
ser condenada a pagar, bem como de toda e qualquer despesa relacionada à promoção de sua defesa,
incluindo custas, taxas, deslocamentos, bem como honorários advocatícios.
10.1 - A CONTRATADA é a única responsável pelos encargos do pagamento dos salários devidos à mão
de obra empregada na realização dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários
respectivos, e tudo mais que, como empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral
responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros,
seguros contra riscos de acidentes de trabalho, tributos e outras providências e obrigações necessárias à
realização dos serviços ora contratados, e por tais encargos deverá responder. A inadimplência da
CONTRATADA com referência aos encargos referidos, não transferirá à CONTRATANTE a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
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10.2 - Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações
reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados ou ex-empregados da CONTRATADA durante a
vigência contratual, ou mesmo em outras ações, e se o contrato estiver vigente, o valor de referida
condenação poderá ser deduzido das medições e do valor das faturas vincendas. Despesas relacionadas
à promoção de defesa da CONTRATANTE, ocorridas no curso do processo, também poderão ser
cobradas pela CONTRATANTE da Contratada. Na eventualidade do contrato ter sido encerrado e, desde
que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância
despendida pela CONTRATANTE, a título de condenação solidária ou subsidiária, a CONTRATANTE
ajuizará ação de regresso contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa concordância,
com as duas hipóteses previstas neste subitem.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

11- A Prefeitura, ora CONTRATANTE, não responderá por força do disposto no art.71 caput e § 1º da lei
federal nº 8.666/93 solidária ou subsidiariamente, por quaisquer obrigações assumidas pela
CONTRATADA em razão do presente contrato, seja para com os integrantes de seu pessoal em face da
impessoalidade e da não subordinação, seja para com os Poderes Públicos ou para com terceiros em
geral, sejam tais obrigações de que natureza forem, especialmente as decorrentes de relações
empregatícias, trabalhistas, previdenciário,acidentário, tributário, fiscais ou comerciais, de forma que o
descumprimento ou inadimplência de tais obrigações pela CONTRATADA importará em rescisão do
presente contrato, mediante pré-aviso, notificação judicial ou extrajudicial, ficando ainda assegurado desde
já à CONTRATANTE o direito de acionar em regresso a CONTRATADA caso venha a ser alvo de
qualquer demanda decorrente deste contrato.
11.1 - Caso por decisão judicial , não seja reconhecida o disposto no art.71 caput e § 1º da Lei Federal nº
8.666/93, e a CONTRATANTE efetivamente detectar ou constatar a inadimplência da CONTRATADA em
relação aos direitos trabalhistas ,previdenciários, fiscais, comerciais e tributários decorrentes deste
contrato, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA estabelecendo-lhe prazo para que regularize a
situação ou apresente defesa sob pena de rescisão contratual, e devendo ainda a CONTRATANTE
comunicar ao Ministério Publico do Trabalho a inadimplência da CONTRATADA, no caso dos direitos
trabalhistas não pagos ou pagos incorretamente.
11.2 - Se a inadimplência que descreve a sub-cláusula 10.1, não for regularizada, fica facultada à
CONTRATANTE proceder a retenção do pagamento relativamente aos valores efetivamente existentes
pela inadimplência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

DIREITOS E PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

12- Com relação ao presente instrumento de contrato administrativo, ficarão asseguradas à
CONTRATANTE todos os direitos e prerrogativas previstas no art. 58 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

DIREITOS E PRERROGATIVAS DA CONTRATADA

13- Com relação ao presente instrumento de contrato administrativo ficam assegurado a CONTRATADA,
os direitos e prerrogativas:
13.1 - Indenização pelo que houver executado, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados,
desde que tais prejuízos não lhe sejam imputáveis, no caso de ser declarada a nulidade do contrato
administrativo;
13.2 - Receber o pagamento do preço avençado no modo e tempo avençados;
13.3 - Revisão contratual para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, em caso de
alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, na forma do disposto nos §§
5º e 6º do art. 65 ou ainda em conformidade com o disposto no § 6º,inciso II do art.65,todos da Lei Federal
nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

14- Com relação ao presente instrumento de contrato administrativo constituem deveres, obrigações e
responsabilidades da CONTRATANTE:
14.1.- O pagamento à CONTRATADA do preço, no modo e tempo ajustados;
14.2.- Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades na execução dos serviços, para adoção das
providências cabíveis;
14.3.- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços
dentro das normas do Edital de licitação e do respectivo contrato;
14.4.- Disponibilizar, se for o caso e ser necessário, de local para execução dos serviços, sendo uma sala
na sede ou outro órgão da CONTRATANTE;.
14.5.-Designar, através do gestor do contrato, funcionário ou terceiro para acompanhar e fiscalizar a
execução dos serviços e do contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

15- Com relação ao presente instrumento de contrato administrativo , constituem deveres, obrigações e
responsabilidades da CONTRATADA:
15.1 - o planejamento da execução dos serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos;
15.2 - sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar à fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execução ou no controle técnico dos serviços, bem como qualquer fato que possa colocar
em risco a segurança e a qualidade dos serviços e sua execução dentro do prazo pactuado;
15.3 - atender a CONTRATANTE na determinação de paralisação dos serviços por motivo de relevante
ordem técnica e de segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas
determinações, cabendo a CONTRATADA quando as razões de paralisação lhe forem imputáveis, todos
os ônus e encargos decorrentes;
15.4 - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizer a
CONTRATANTE no objeto da contratação até os limites legais estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93;
15.5 - manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições que deu origem ao presente instrumento,em especial as condições de
habilitação e qualificação
15.6 - prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a
atender pronta e irrestritamente.
15.7 – Dar cumprimento integral ao prazo contratual e dos respectivos Termos Aditivos de prorrogação de
prazo,sob pena das cominações legais e contratuais.
15.8 - Impedir que pessoas estranhas ao contrato façam intervenção nos serviços, objeto deste contrato.
15.9 - Toda a responsabilidade de que em qualquer caso por lesão, danos ou prejuízos que,
eventualmente, venham a sofrer a CONTRATANTE,na coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em
decorrência de culpa ou dolo da CONTRATADA, na execução do contrato, sejam eles causados por si,
seus prepostos,agentes ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizadas a permanecer no
local dos serviços, correndo por sua exclusiva expensa, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos
ou prejuízos possam motivar, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento exercidos pela CONTRATANTE;
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15.10 – Que os serviços de esterilizações sejam feitas em centro cirúrgico Móvel, devidamente cadastrado
pelo órgão (CRMV).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16- O presente contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela CONTRATANTE ou por Acordo entre as
partes com as devidas justificativas, na forma e na ocorrência de qualquer dos casos previstos nas alíneas,
incisos e parágrafos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA:

DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL

17- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento, quais sejam , as sanções administrativas, multas e penalidades, a teor
do art. 77 da Lei Federal nº. 8.666/93,sem prejuízo das demais expressamente previstas neste
instrumento contratual.
17.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar á CONTRATADA as sanções administrativas previstas nos incisos e parágrafos dos artigos 87 e 88
da Lei Federal nº. 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

DA RESCISÃO CONTRATUAL

18- Alem da inexecução total ou parcial do contrato, constituem motivos para a rescisão contratual o
disposto nos incisos I a XVIII do art.78 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.1 – A Rescisão contratual poderá ser Administrativa,por ato unilateral e expresso pela CONTRATANTE,
ou Amigável,por acordo entre as partes ou Judicial nos termos da legislação, a teor dos incisos I a III do
art. 79 ,com observância aos parágrafos 1º, 2º e 5º , da Lei Federal nº 8.666/93.
18.2 - A Rescisão Administrativa por ato unilateral e expresso da CONTRATANTE, sem prejuízo das
sanções previstas na legislação de regência, implicará nas conseqüências que descrevem os incisos e
parágrafos do art.80 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.3 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo da
licitação que deu origem a este instrumento, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa,a teor do
parágrafo único do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.4 - A Rescisão Administrativa ou Amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, consoante dispõe o § 1º do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.5 – Conforme Art. 55 do inciso IX da Lei Federal nº 8.666/93, o reconhecimento dos direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei.
CLÁUSULA DECIMA NONA:

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

19 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
contrato, a CONTRATANTE poderá, assegurando-se o direito de defesa à CONTRATADA, aplicar as
seguintes sanções:
19.1.1- Advertência;
19.1.2- Multas, na forma prevista neste contrato;
19.1.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
do Município de Jandira, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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19.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por ato
exclusivo do Chefe do Executivo Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
19.2- A aplicação da sanção prevista como multas, desta cláusula, não impede a aplicação concomitante
ou não das demais sanções previstas neste contrato.
19.3- Sem prejuízo do disposto no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a CONTRATADA fica sujeito às
seguintes penalidades de multa:
19.3.1- multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa
injustificada em assinar o Termo de Contrato no prazo para o qual for convocada, caracterizando o
descumprimento total da obrigação assumida;
19.3.2 - multa de mora de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso ou paralisação injustificados, até o limite de 05 (cinco) dias úteis, após o que será considerado
infração contratual, dando margem à rescisão unilateral do contrato e aplicação cumulativamente da multa
prevista na alínea seguinte;
19.3.3 - multa contratual de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecução total ou
parcial do contrato ou infração a qualquer das cláusulas contratuais.
19.3.4 - multa compensatória de 70 (setenta por cento) sobre o valor total do contrato,no caso de
paralisação, interrupção,suspensão ou se caracterizado rescisão contratual unilateral antecipada a que der
causa ou for motivada, injustificadamente, pela CONTRATADA, e que venha a caracterizar, tipificar ou
evidenciar danos, prejuízos ou lesão à parte CONTRATANTE, em especial nas atividades e serviços
públicos essenciais , inadiáveis ou ininterruptos.
19.4 - As multas aplicadas, após regular processo administrativo, serão descontadas diretamente do
montante das garantias quando efetuadas, dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando for
o caso, cobradas judicialmente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA –

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:

20- Todos os formulários, memorando, impressos, planilhas, demonstrativos, projetos, propostas,
contratos, papeis, processos, pareceres, leis, portarias, decretos, resoluções, atos, cópias e demais
documentos, cópias de “CD's” contendo informações concernentes à atividades do Poder Executivo
Municipal, endereçados, entregues ou confiados a CONTRATADA, para o exercício normal dos serviços a
serem prestados, ou por ele próprio preparado em razão de suas atribuições, na forma deste contrato,
pertencem exclusivamente à CONTRATANTE e a ela deverão ser devolvidas sempre que lhe for solicitado
a qualquer tempo, e especialmente quando findo por rescisão ou extinção o presente contrato, sob pena
de responsabilidade Civil, Criminal e Administrativa.
20.1 – A CONTRATADA se compromete, em caráter irrevogável e irretratável, a manter segredo e sigilo
absoluto e a não transmitir, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo
após a extinção ou rescisão deste contrato, quaisquer informações ou conhecimentos administrativos,
técnico, político, operacionais, financeiros, ou econômicos e tudo o mais de caráter confidencial, sigiloso
ou não público pertinentes à Prefeitura do Município de Jandira, ressalvadas a utilização de tais
informações e conhecimentos apenas para o desempenho normal dos serviços a serem prestados,
durante a vigência deste contrato.
20.2– Para todos os efeitos de direito, as partes declaram aceitar o presente contrato administrativo nos
expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se a si, a bem fielmente cumpri- lo.
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20.3 – Se qualquer parte do presente contrato administrativo, não importando o motivo, for declarada ou
reconhecida como nula, não afetará as outras cláusulas ou condições, sendo que o contrato continuará
em pleno vigor e efeito durante sua vigência.
20.4 - Nenhum serviço fora das especificações deste contrato poderá ser realizado, ainda que em caráter
extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;
20.5 - os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei
Federal nº 8.666/93,e observados supletivamente os
preceitos de direito público, de direito
administrativo,os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
20.6 - Vigora o princípio da vinculação deste contrato às condições do Edital de Licitação nº ......... e á
proposta selecionada da Contratada vencedora do certame, a teor das disposições do inciso XI do art.55
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:

ELEIÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FORO e DA SUCESSÃO

21- As partes elegem, neste ato e desde já, Comarca de Jandira, no Estado de São Paulo, como
competente para qualquer demanda judicial e para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda ou que verse
sobre o presente instrumento, renunciando e excluindo expressamente qualquer outro, porventura
reconhecido e assegurado, por mais permitido, especial ou privilegiado que se configure, inclusive no caso
de mudança de sede, domicílio ou residência, sendo que tudo o que for devido, em razão deste contrato,
poderá ser cobrado ou exigido em ação apropriada.
21.1 – A eventual demora da parte inocente em providenciar judicialmente ou não, a defesa de seus
interesses, jamais poderá ser entendida como assentimento de eventual infração contratual verificada.
21.2 - As partes se obrigam por si, seus sucessores ou herdeiros a título singular ou universal, ao total e
fiel cumprimento do que ora ficou ajustado e contratado, respondendo pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial, a teor do disposto no “in-fine” do art.66 da Lei Federal nº 8.666/93.
E por representar a livre manifestação de vontade das partes, e por se acharem
em perfeito acordo, justo e contratado em tudo quanto neste Instrumento de Contrato Administrativo foi
lavrado em 03 (três) vias de igual forma e teor, obrigando-se as partes a cumprir o presente contrato,
assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas para que surta os devidos efeitos legais e jurídicos.
Jandira .........de .... de 2019
......................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA
PAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA
PREFEITO
CONTRATANTE
.....................................................
EMPRESA
SÓCIO OU REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA
.....................................................
SECRETARIA
SECRETÁRIO
GESTOR
TESTEMUNHAS:
1ª-....................................................................
Nome:
RG.
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ANEXO IV
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme
dados abaixo indicados, 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)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
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: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Prefeitura do Município de Jandira
Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Prefeitura do Município de Jandira
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Modelo deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante)

PROC. N° ........../2019
PREGÃO N° ......./2019
OBJETO:

DECLARAÇÃO

A (denominação da licitante), por intermédio de seu representante legal, apresenta a Vossa Senhoria a
documentação referente à licitação em epígrafe e DECLARA que atende a todos os requisitos de
habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido
cometidos quando da preparação da mesma. Por ser expressão da verdade, firma a presente Declaração.
Jandira, ..... de ......... de 2018.

ASSINATURADE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU
REPRESENTANTE LEGAL
- CARIMBO DA EMPRESA -

Prefeitura do Município de Jandira
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para todos os fins de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa 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 ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP.)]

Prefeitura do Município de Jandira
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO (ITEM 1.5 - b)

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA

REF.: PREGÃO Nº _______/19

DECLARAÇÃO

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar que não esta
enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

________________, ___ de ______________ de 2019

____________________________________________
ASSINATURA DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU
REPRESENTANTE LEGAL
- CARIMBO DA EMPRESA -

Prefeitura do Município de Jandira
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR DE IDADE (ITEM 1.5 - a)
(Modelo deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante)

PROC. N° ........../2019
PREGÃO N° ......./2019
OBJETO:

DECLARAÇÃO

A (denominação da licitante), por intermédio de seu representante legal, DECLARA sob as penalidades
cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, e não ter, tampouco, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

________________,___ de ______________ de 2019

_______________________________________________
ASSINATURA DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU
REPRESENTANTE LEGAL
- CARIMBO DA EMPRESA -

