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PREÂMBULO
O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados que promoverá a presente licitação destinada a
selecionar a proposta mais vantajosa, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° 42/2018,
/2018, REGISTRO DE PREÇO,
PREÇO
do Tipo Menor Preço Por Item,, cuja sessão publica terá início no dia 17/10/2018, às 09h30min.,
09
na sala de Reunião
localizada na Sede da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu situada na Rua Padre Anchieta 234 - Centro, regida
pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02, pelo Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015, Decreto Municipal 466/2014,
de 16.12.2014, pela Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de
21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto neste
Edital.
1. OBJETO
1.1. Aquisição de Materiais Odontológicos informática, hospitalar e mobiliário, para atender as necessidades da

Estratégia de Saúde da Familia Lecir Pacheco Peixoto e Estrategia de Saúde da Familia Mataruna, proposta nº
08772.020000/1170-02, conforme especificações
espec
constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
2. DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

2.1.. O preço global é estimado no valor de R$ 109.980,00 (cento e nove mil e novecentos e oitenta reais),
reais pelo
Administração foi definido conforme os valores constantes na PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO IV
deste Edital.
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta do Programa de Trabalho
Trabalho nº 10.301.0090.1.598 e Elemento
de Despesa nº 4.4.90.52.08.00 e 4.4.90.52.99.00 Recurso 202 SUS
4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1.. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem às exigências constantes deste Edital, inclusive
quanto à documentação,
mentação, que consiste em:
a) credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo o interessado (Sócio), ou seu representante legal, comprovar a
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao
certame;
b) declaração do licitante dando
ando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
c) proposta comercial em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação do licitante e o
número da licitação, além dos dizeres: “Envelope 01 – Proposta Comercial”;
d) documentos de habilitação em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação do
licitante e o número da licitação, além dos dizeres: “Envelope
“
02 – Habilitação”;
e) Na fase de Credenciamento o licitante deverá apresentar
apresentar a documentação pertinente ao Credenciamento fora do
envelope e entregar os “Envelope 01 – Proposta Comercial” e “Envelope 02 – Habilitação” lacrados no mesmo
instante, não será permitido a nenhum licitante entrar na sala de licitação com os referidos envelopes
en
abertos.
4.1.1. Fica proibido o fechamento de qualquer dos envelopes na sala de licitação, sob pena de exclusão de
participação do certame.
4.1.2. A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório.
4.1.3.. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar do certame e usufruir das prerrogativas da
LC 123/06, aquelas empresas definidas no Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e que não se enquadram em
nenhuma das situações
es previstas no § 4º deste mesmo Artigo.
4.1.4.. Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão
designados respectivamente por MEI/ME/EPP.
4.1.5. A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório;
4.2. Não poderão participar da presente licitação:
a) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
c) pessoas físicas e jurídicas Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a
Administração Municipal Direta e Indireta,
Indireta, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93;
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d) pessoas físicas e jurídicas já incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, seja qual for o órgão ou
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;
e) pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente
pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
f) pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
4.3. A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para a
formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se
apresentando se junto ao Pregoeiro munido de
documento que o habilite.
5.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes,
envelopes para análise pela
Equipe de Apoio.
5.3. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante e comparecerá à sessão munido
dos seguintes documentos:
a. Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido e
devidamente inscrito no Órgão a que pertencente;
b. Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá este
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando
de sociedade comercial ou sociedade por ações, deve estar acompanhado de documento de eleição de seus
administradores. No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br;
http://www.portaldoempreendedor.gov.br No
caso de sociedade civil,
il, o responsável deve apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
de diretoria em exercício. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
deve ser apresentado o decreto de autorização, no qual estejam expressos
expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame;
c. Procuração pública ou particular ou Credenciamento, ambos com firma reconhecida conforme o Anexo II,
exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de representação da mesma,
independente de autorização de outrem, constante dos documentos previsto no item “b”;
d. O licitante deverá apresentar a declaração em atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002
(conforme Anexo III), porém será indispensável a apresentação da referida Declaração, sob pena de inaptidão
para participar do certame;
nquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverá
e. O licitante enquadrado
apresentar:
1 Declaração de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO IX);
2 Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na
condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, registrada no respectivo órgão de
registro público (JUCERJA).
e1. O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento Congênere exigido no
item “4” da alínea “e” deste item, poderá, a critério do Pregoeiro, ter o documento consultado junto ao órgão de
registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a consulta for positiva, o mesmo receberá o
beneficio previsto na alínea “e” deste item.
5.4. Será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Municipal para verificação dos impedimentos.
5.5. A ausência dos documentos arrolados nas alíneas “a” e “c” não excluirá o licitante do
d certame, mas
importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de
recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. A ausência dos documentos arrolados na
alínea “b” e “d”, decairá o direito
reito de participar das fases seguintes do certame e, a ausência do documento
arrolado na alínea “e” decairá o direito do uso das prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 123/06.
6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1. A proposta comercial poderá ser elaborada conforme modelo (Anexo
(
IV)) deste Edital, obedecidas as disposições
do Termo de Referência (Anexo I).
6.1.1.
.1.1. A fim de obter maior celeridade e eficiência no procedimento licitatório, os Licitantes, poderão fazer o
download do programa Betha AutoCotação
AutoCotação através do site oficial da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu
no endereço http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br, na página de Licitações, na seção de Downloads e
procedendo da seguinte forma:
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a) baixe o Sistema para Cotação – Betha Auto Cotação em seguida instale o programa;
b) abra o programa e efetue o cadastro de sua empresa;
c) baixe na seção Todas as Licitações o Edital e a Proposta e faça a extração do arquivo que está compactado
junto com a proposta baixada no site oficial;
d) abra o arquivo
ivo nomeado com AC_LICITACAO_PR_..... através do Betha Auto Cotação e efetue o lançamento
dos valores unitários da sua proposta, marca/modelos, bem como todas as exigências contidas no item 4.1.3,
utilizando o campo observação se necessário e, em seguida clique
c
em gravar;
e) faça a impressão da proposta e acrescente no envelope correspondente a Proposta de Preços;
f) salve a proposta clicando no disque localizado na barra superior direito do programe, em seguida, feche o
programa. Vá ao local aonde está o arquivo
arquivo AC_LICITACAO_PR_..... e copie o mesmo para um pen drive que
deverá ser trazido no dia do certame para a efetuação da leitura da proposta de preço pelo Sistema Betha
Compras;
g) não poderá existir divergência entre os valores da proposta impressa e a proposta contida no pen drive;
6.1.2.
.1.2. O programa Betha AutoCotação, facilitará o preenchimento da Proposta de Preço pelo licitante, evitando
erros, rasuras geradas pelo preenchimento manuscrito e outras inconsistências, bem como, torna mais ágil e
simples a leitura e análise da Proposta pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio junto ao Sistema Betha Compras,
programa esse que é utilizado para gerenciar as licitações desta Prefeitura.
6.1.2.1.
.1.2.1. Caso o programa Betha AutoCotação instalado apresente algum tipo de erro, deverá ser baixado o
programa atualizado no site http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br,
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br, na página de Licitações, na seção de
Downloads ou diretamente no site da Betha no linck http://download.betha.com.br/.
6.1.2.2.
.1.2.2. O LICITANTE NÃO FICA OBRIGADO A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO FORMATO BETHA AUTO
COTAÇÃO, podendo ser preenchido manualmente no formulário do Anexo IV que pode ser baixado no site
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br, na página de Licitações, Todas as Licitações, em formato PDF o qual
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br,
estará compactado juntamente com o arquivo AC_LICITACAO_PR_..., conforme informado no item 7.1.3, “c”.
7.1.3. Na proposta comercial deverão
verão constar os seguintes elementos:
a) razão social, CNPJ (que deverá ser o mesmo para a proposta comercial e Nota Fiscal), endereço completo, número
de telefone, e-mail (se houver) e fax;
exi
no Anexo I,, de modo a identificar o produto
b) especificações técnicas, marcas, modelo e outros elementos exigidos
ofertado e atender ao disposto no art. 31, da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;
b1) Nos casos em que o objeto licitado for prestação de serviço, não será obrigatório a indicação da marca no
campo correspondente na proposta;
c) preços unitário e total em moeda corrente do País, em algarismos, com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, para
todos os itens que compõem a proposta;
d) data e assinatura do representante legal do licitante,
licitante com a identificação de seu nome abaixo da assinatura;
e) A Licitante deverá apresentar a declaração de aceitação de todas as condições do edital (ANEXO VIII), sob
pena de desclassificação da proposta, que deverá ser apresentado juntamente com a proposta;
7.1.4. No caso da existência de mais de um item o preço total proposto importará na multiplicação dos preços unitários
pelos quantitativos estimados para a contratação de cada item.
7.1.5. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá
prevalecerá o valor do preço unitário, desde que o
julgamento seja menor preço por item. Caso seja por menor valor global, importará o preço total da proposta, sob pena
de invalidação da mesma;
7.1.6. Será considerada desclassifica a proposta com valor unitário
unitário acima do valor máximo estimado constante da
Proposta Comercial – Anexo IV deste Edital;
7.1.7.
.1.7. Será considerada desclassificada a proposta que contiver emendas, rasuras ou entrelinhas, que
dificultem o seu perfeito entendimento ou que possam comprometer a lisura do certame e quaisquer vícios
que forem consideradas insanáveis pelo Pregoeiro;
7.2. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,, a contar da data da sessão pública.
7.3. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos
todos os custos necessários para a entrega dos materiais.
7.4. A proposta não poderá impor condições ou conter opções.
7.5. A Administração não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no
local, data e horário definidos neste Edital.
7.6.
.6. Em hipótese alguma o pregoeiro receberá envelopes que não estejam lacrados ou que estejam apenas
grampeados, sob pena de invalidação da proposta;
7.7. Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão
exclusão de documentos, retirada da
proposta ou alteração nas suas condições, ficando o licitante sujeito à suspensão ou cancelamento do seu registro, de
acordo com as previsões legais, além da inclusão no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
Con
com
a Administração Pública Municipal.
7.8. Falhas meramente formais poderão, após a análise, serem sanadas pelo Pregoeiro, desde que não caracterizem
tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes.
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8.. DA SESSÃO DO PREGÃO E DA FORMULAÇÃO
FORMULAÇÃ DOS LANCES
8.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos envelopes,
devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se
identificar se e comprovar a existência dos poderes necessários para a
formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
8.1.1. O pregoeiro declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes os documentos pertinentes ao credenciamento
dos participantes e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO.
HABILITA
8.1.2. A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame.
8.1.3. Encerrada a etapa de Credenciamento, não serão credenciados novos licitantes. O limite de espera será
tolerante em 15 minutos da abertura
rtura da sessão.
8.1.4. Em seguida, dar-se-á
á início à abertura dos envelopes de propostas comerciais para classificação.
8.2.
.2. Da Classificação das Propostas:
8.2.1. Após abertas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto
ob
e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
8.2.2. Será declarada classificada, pelo Pregoeiro, a proposta do licitante que ofertar o menor preço, conforme critério
de julgamento indicado no preâmbulo deste Edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquele.
8.2.3. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as
próximas três melhores propostas subseqüentes.
8.2.4. Qualquer discordância entre a descrição contida na Proposta de Preços e o Termo de Referência, no item 02,
considerar-se-á
á a especificação contida na Proposta de Preço (Anexo IV), sob pena de Desclassificação
8.3. Dos Lances:
8.3.1. O Pregoeiro convidará os licitantes classificados, individualmente
individualmente e de forma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.3.2. O Pregoeiro poderá, em qualquer momento, estipular lances mínimos, a fim de evitar excessos
excesso de lances, que
retardam o procedimento.
8.3.3. A critério do Pregoeiro, poderá ser acordado entre os licitantes participantes da etapa de lances, valor de
redução ou percentual mínimo entre os mesmos e tempo máximo para sua formulação.
8.3.4. Dos lances ofertados não caberá retratação.
8.3.5. Caso o sistema informatizado de realização do pregão não defina automaticamente a classificação de propostas
iniciais com preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
8.3.6. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da continuidade da etapa de lances e
a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior ordenação das propostas.
8.3.7. O encerramento da etapa de lances dar-se-á
dar
quando,
ando, convocadas pelo Pregoeiro, todos os licitantes
classificados ou convidados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
8.3.8. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita, ainda
que
ue seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o
proponente.
8.3.9. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver
proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o
empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123 de 14.12.2006.
8.3.10. Ocorrendo o empate, proceder-se-á
proceder
da seguinte forma:
8.3.10.1. a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito
d
de desempate;
8.3.10.2.. não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, ou sendo inabilitada
pela não regularização fiscal no prazo estabelecido no item 8 deste Edital, serão convocadas as demais ME e EPP
remanescentes,
centes, cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.3.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite estabelecido
estabelec
no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.3.12. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado,
desde que cumpridas às condições de habilitação, em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
8.3.13.. Caso haja necessidade, o pregoeiro poderá reagendar uma nova data para a continuação do certame.
8.4. Da Exequibilidade dos Preços:
8.4.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade daquela
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classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.4.1.1. Para fins de aceitabilidade da oferta, o Pregoeiro deverá analisar o preço, em conformidade com a quantidade
e a estimativa definida pela Administração, observado o critério de julgamento estabelecido neste Edital.
8.4.1.2. Não serão aceitas propostas com preços superiores aos valores
valores estimados pela Administração para cada item,
bem como não serão aceitos preços unitários superiores aos constantes da Proposta de Preços (Anexo IV).
8.4.2. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexeqüível, fica estabelecido o prazo de até 2 (dois) dias úteis, para
que o licitante demonstre a exeqüibilidade do seu preço através de documentos comprobatórios. Se for confirmada a
inexeqüibilidade, o Pregoeiro convocará o próximo licitante melhor classificado, obedecida a ordem de classificação
das ofertas até
té a apuração de uma que atenda as condições estabelecidas neste Edital.
8.4.3.. Para demonstração da exeqüibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração; e/ou
b) contratação em andamento com preços semelhantes.
8.4.4.
.4.4. O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se
sujeita se às sanções administrativas pela não manutenção da proposta,
inclusive
clusive multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta originária, sem prejuízo de outras
sanções como aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, além das demais cominações legais,
observadas a ampla defesa e o contraditório.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1.. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope de
habilitação da licitante detentora da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas
neste Edital.
al. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar:
9.1.1. Documentos referentes à Habilitação Jurídica:
a) Para empresário individual: registro comercial;
b) Para sociedades por ações: última ata de eleição de seus diretores registrada na Junta Comercial
Comerc
e cópia do
Estatuto arquivado na Junta Comercial;
c) Para Sociedade empresárias ou não empresárias: cópia do contrato social e última alteração contratual;
d) cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização
autoriza
para
funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.
e) CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados nos
documentos acima.
9.1.2. Documentos referentes
es à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, mediante apresentação de Comprovante de
Inscrição e Situação Cadastral;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
rel
ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
c) Prova de regularidade com a Fazenda
zenda Federal, consistente na apresentação da certidão negativa de débitos ou
certidão positiva com efeito de negativa relativa a tributos e contribuições federais, dívida ativa da União e regularidade
com as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos à
Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa de Dívida Ativa, emitida
a pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado;
e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da Lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa
Neg
de Débitos relativos
aos Tributos Municipais;
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
R
do
FGTS - CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal – CEF.
9.1.3.
.1.3. Documentos referentes à Qualificação Econômico-financeira:
Econômico
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica,
rídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto quando dela constar o
prazo de validade;
Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de Recuperação Judicial ou
a1)Não
Pedido de Homologação de Recuperação Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento da entrega da
documentação exigida no presente item, que o plano
plano de Recuperação já foi aprovado ou Homologado pelo juízo
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competente.
a2) Certidão do Cartório Distribuidor indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver sediada no
município de Casimiro de Abreu;
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Contábeis (Demonstração de Resultado) do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanço provisórios, exceto nos casos de empresas ou sociedades com início das suas
atividades no mesmo exercício em que ocorrer o certame licitatório, podendo ser atualizados na forma prevista na
legislação pertinente em vigor;
b1) As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados
acompanhados do Termo de Abertura e
Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão
competente, na forma da Lei.
c) Comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do CÁLCULO DE
ÍNDICES CONTÁBEIS previstos conforme ANEXO VII deste Edital, o qual deverá ser assinado por Profissional
Habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade, sendo considerada inabilitada a empresa que não obtiver índice
de liquidez corrente e liquidez geral e solvência geral, maiores ou iguais a 1,00 (um), considerando a complexidade e
acuidade da execução do objeto a ser contratado tendo por objetivo a correta avaliação da situação financeira do
licitante visando o devido cumprimento das obrigações
obr
decorrentes da licitação.
d) O Microempreendedor Individual - MEI fica dispensado da apresentação dos documentos arrolados no item
9.1.3,
.1.3, “b”, “b1” e “c”, em razão do §2º do artigo 1.179 do Código Civil, do artigo 18-A,
18
§1º, da LC N.º 123 e do
artigo
go 31, inciso I da Lei n.º 8.666/93.
9.1.4. Documentação relativa à regularidade trabalhista.
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
VII A da Consolidação das Leis do Trabalho.
b) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em obediência à Lei nº
9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, para as
licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente no Estado
onde a firma tem sua sede ou Declaração firmada pelo licitante em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII
da Constituição da República, modelo Anexo V deste Edital, de que não emprega menor
nor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei.
Complementares
9.1.5. Declarações e Documentos Complementares:
a) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis, conforme
modelo do Anexo X.
b) Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos ou dirigentes do
Município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
dia ocupantes de cargo,
emprego ou função no Município de Casimiro de Abreu, que tenha tomado parte na elaboração do projeto como autor
ou colaborador, conforme disposição do artigo 9º, da Lei 8.666/93, conforme Anexo XIII e devidamente reconhecido
firma em cartório, do responsável legal.
legal
9.2.. Os documentos relacionados nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3
.1.3 poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro
Cadastral emitido pela PMCA, desde que expressamente indicados no referido cadastro, em vigor na data da
realização do Pregão.
9.2.1.
.2.1. No caso de não constar dos mencionados cadastros quaisquer documentos exigidos no item 9.1.1, 9.1.2
e 9.1.3, o licitante deverá incluí-los
los no envelope de habilitação.
9.1.2.. Se os documentos relacionados no item 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
.1.3, indicados nestes cadastros, estiverem com os
prazos vencidos, deverão ser apresentados documentos vigentes, no envelope de habilitação.
9.3. Para fins de habilitação, é facultada ao Pregoeiro a verificação das informações e o fornecimento de documentos
que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de
certidões, devendo tais documentos serem juntados ao processo.
9.3.1.. A possibilidade de consulta prevista no caput não constitui direito
direito da licitante e a Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da diligência, hipótese em que, em
face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será declarado inabilitado.
9.4. Os licitantes
icitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas no cartório competente ou por servidor
designado para o pregão, desde que o licitante apresente os documentos originais na sessão de julgamento, sob pena
de inabilitação.
9.5. Documentos emitidos
itidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com o
9.6. Os documentos encaminhados para habilitação
número do CNPJ e o respectivo endereço, inclusive para os casos de documentações de estabelecimentos matriz ou
filial, exceto aqueles somente emitidos em nome da matriz.
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9.7. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
restrição
9.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação
c
da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP/MEI (Certidões),
será assegurado o prazo de 5 ( cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
sponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do
o certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
a
pública, para
regularização da documentação, para
pa
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito
e
de certidão negativa;
9.7.1.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.7.1,
.7.1, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
1993 sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
classificação para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
9.7.1.2.. A Licitante vencedora que reiteradas vezes não apresentar a Regularidade fiscal atualizada e for
comprovado que na data do certame a empresa estava regular com o ente federado emissor da certidão, poderá a
PMCA/RJ aplicar a penalidade prevista no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, também incorrerão nesta situação as
empresas que solicitarem o benefício previstos no item 9.7.1
.7.1 e não se manifestarem sobre a causa do impedimento
da apresentação do documento no prazo previsto em Lei.
9.7.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a
ser dirigido ao Pregoeiro.
9.7.3. Entende-se
se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.
9.7.4. A não regularização da documentação
umentação fiscal, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.8. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para a realização do pregão, sendo que, na hipótese
de inexistir
tir nos documentos prazo expresso de sua validade, reputar-se-ão
reputar
ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de
sua expedição, exceto os documentos enumerados nas letras “a” e “b” do item 9.1.2.,
.1.2., os quais não terão as validades
limitadas, porém, deverão estar regular conforme determina os órgãos expedidores.
9.9. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste título, será inabilitado e o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação da licitante seguinte, na ordem de classificação,
cl
até a seleção
daquela que atenda ao Edital, e cujo ofertante, uma vez preenchidas as condições de habilitação, será declarado
vencedor.
9.10. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
10. DO RECURSO
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer,
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do
recurso.
10.1.1.. Aos licitantes que manifestarem a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso;
10.1.2. Aos demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido igual prazo para apresentação de
contra-razões,
razões, o qual começará a contar a partir do término do prazo concedido ao recorrente.
10.2.. O encaminhamento das razões e eventuais contra-razões
contra
s deverá ser feito por escrito, com a devida
representação da sociedade empresária, e protocolizado na Sede da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, das
09:00 às 17:00 h, na Rua Padre Anchieta, 234, Centro – Casimiro de Abreu.
10.2.1. A ausência da comprovação
omprovação de legitimidade para a interposição do recurso importará no desprovimento do
mesmo, podendo a Administração Pública conhecer as razões recursais, mesmo diante do desprovimento.
10.3.. O licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão do pregão, as quais serão reduzidas a
termo pelo Pregoeiro na respectiva ata.
10.4.. Após o término da sessão será assegurada vista imediata dos autos a todos os licitantes.
10.5. Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que reconsiderando ou não a sua decisão, os encaminhará
devidamente informados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à Procuradoria Jurídica e após parecer será encaminhado à
Autoridade Superior para decisão.
10.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, quanto ao resultado
resultado do certame, importará a decadência
do direito de interposição de recurso.
10.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento
11. DA HOMOLOGAÇÃO
11.1.. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública
pública do pregão com o registro dos licitantes credenciados, das
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, da análise dos
documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros pertinentes.
pertinentes.
11.2. O procedimento de adjudicação é atribuição do Pregoeiro, se não houver recurso, ou, havendo, da Autoridade
Competente do FMS, que também procederá à homologação do certame.
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12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação se efetivará por Contrato conforme 62 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações ou por Ordem de
Fornecimento (Anexo XI), conforme faculta o §4º do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas condições gerais serão
as constantes do presente Edital.
12.1.1. O Departamento de Contratos convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, com observância
observância do Artigo 64, ambos da Lei Federal
8.666/93, bem como art. 7º da Lei Federal 10.520/02.
12.1.2. O licitante vencedor deverá, por ocasião da assinatura do contrato, indicar o nome de seu representante,
responsável pela gestão do contrato, informando endereço, telefone, fax, e-mail, etc.
12.2. O contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art.
65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.1993.
12.3. Se a empresa declarada vencedora não assinar
assinar o Contrato ou a Ordem de Fornecimento no prazo de 5 (cinco)
dias úteis contados da data do recebimento da convocação pela Secretaria Solicitante, decairá o seu direito à
contratação, sem prejuízos das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93
8.666/93 bem como do art. 7º da Lei
Federal 10.520/02;
12.4. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital,
ed
podendo negociar
com o proponente para que seja obtido preço melhor.
12.5. O recebimento do objeto se efetivará na forma prevista no art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993
e nas condições disposições do Termo de Referência.
12.6. A contratada não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o instrumento firmado com a PMCA para
qualquer operação financeira.
12.7. A contratada deverá manter, durante a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições
ndições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.8. A contratação decorrente desta licitação poderá ser rescindida, independentemente de aviso, interpelação ou
notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
8.666/93, sem que a contratada, por isso, tenha
direito a qualquer reclamação ou indenização, salvo o executado até o momento da rescisão.
12.9. A rescisão contratual provocada pela inadimplência da contratada acarretará aplicação das sanções previstas na
Lei Federal
deral nº. 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.
12.10.
.10. O fornecimento deve ser executado diretamente pelo fornecedor registrado não podendo SER
TRANSFERIDO, SUB-EMPREITADOS,
EMPREITADOS, CEDIDOS OU SUBLOCADOS, salvos a excepcionalidade e
manifestação
ção expressa de autorização da Secretaria Solicitante.
12.11. A Secretaria solicitante deverá nomear um fiscal para o(s) Contrato(s), funcionário(s) que atenderá(ão) às
requisições dos materiais e receberá(ão) as instruções do responsável pelo gerenciamento
gerenciamen e fiscalização da Ata, bem
como prestará(ão) às autoridades competentes as informações e assistência necessárias ao bom cumprimento de
suas funções durante a execução contratual;
13. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA
13.1. O prazo, local e condições
ições de execução estão definidos no Termo de Referência (Anexo I).
14. DO PAGAMENTO
14.1.. A nota fiscal deverá ser apresentada no ato da entrega dos materiais, a fim de ser atestada e posteriormente
encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias;
14.2. O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às
formalidades legais e contratuais previstas;
14.3.
.3. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A,
A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade
econômica exercida, realizem operações:
I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive
inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula
Segunda);
14.4. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas
específicas da CONTRATADA, aplicaraplicar
se-á,
á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal No. 8.212, de 24
de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 106, de 31 de julho de 2003 e Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e),
(NF
combinada
mbinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e
regulamentações posteriores.
14.5. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa da PMCA/FMS, o valor
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devido será acrescido
cido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimo por
cento) por dia de atraso, a titulo de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida;
14.6. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o sub item anterior será efetivado mediante
a autorização expressa da Secretaria Municipal de Fazenda/FMS, em processo próprio, que se iniciará com
requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda/FMS;
14.7. Caso a PMCA/FMS efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada
da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de antecipação;
14.8. Na ocasião de cada pagamento
nto a ser efetuado, observada as condições especificas da CONTRATADA, aplicaraplicar
se-á,
á, no que couber, o dispositivo da Lei Federal nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, na Lei Federal 8.212, de 24 de
Julho de 1991 e na Lei complementar nº 116, de 31 de Julho de
de 2003, combinada com a correspondente Lei Municipal
do Local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores;
14.9. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art. 4º, ou como
pessoa jurídica
dica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF, nº 1.234, de
11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida instrução
normativa, sob pena de retenção de tributos
tribu
da fonte;
14.10. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento
respectivos, prosseguindo-se
se a contagem somente após apresentação da nova documentação isenta de erros.
15. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO:
15.1.. A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
ou anulá-la por ilegalidade,
e, de ofício ou mediante provocação de terceiro, devendo em ambos os casos a decisão estar
devidamente fundamentada no processo.
16. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
16.1. No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a PMCA, sem prejuízo das perdas e
danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas
nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas regulamentações e, em especial, as seguintes sanções:
16.1.1. multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de prestação dos serviços, sobre
o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;
16.1.2. multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação,
contratação, nas demais hipóteses de
inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.
16.2. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não
impedindo que a PMCA rescinda unilateralmente
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.
16.3. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração à CONTRATADA ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente,
judicialment em consonância com os
parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.4. A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito da PMCA de rescindir de
pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.5. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato,
contrato deixar de
entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02,
ser impedida de licitar e contratar com a PMCA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das
demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao
ao grau de culpabilidade da conduta apenada.
16.6. O Processo de penalização das empresas será instruído e impulsionado pela Secretaria que
deu origem e autorizou processo licitatório, através da Autoridade Competente.
17.. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1.. Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme Decreto Municipal n.º 520, de 15 de Abril de 2015,
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição, dirigida à
Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo protocolizá-la
protocolizá la na Rua Padre Anchieta nº. 234 Centro, Casimiro de
Abreu - RJ;
17.2. No prazo legal, o Pregoeiro receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando-as
encaminhando
à autoridade
competente e após a Procuradoria
curadoria Geral do Município. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas
e, sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame;
17.3. Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 17.1,
1 .1, deverão ser
se encaminhados à
CPL/SECGOV,
preferencialmente
por
meio
eletrônico,
via
internet,
via
correio
eletrônico
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licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2778-9808.
2778
17.4. Independente de declaração
laração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena das
condições estipuladas neste edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, o tendo aceito sem
objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar
apresentar falhas e irregularidades que o viciem
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de todas as disposições
contidas neste Edital.
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, no interesse da Administração:
a) em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo;
b) solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar
fundamenta suas decisões;
c) sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na proposta e na
documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
18.3. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação,
o Pregoeiro poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes.
18.5.. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á
excl
á o dia do início e incluir-se-á
incluir
o do vencimento.
18.6.. Suspenso o expediente na PMCA nas datas previstas, estas ficam automaticamente prorrogadas para o mesmo
horário do primeiro dia útil de expediente.
18.7.. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.8.. São partes integrantes e inseparáveis do presente Edital:
- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – (Modelo) Credenciamento;
- Anexo III – (Modelo) Declaração de que preenche os requisitos de habilitação;
habili
- Anexo IV – (Modelo) Proposta Comercial;
- Anexo V – (Modelo) Declaração de Menor Empregado;
- Anexo VI – Minuta de Contrato;
- Anexo VII – (Modelo) Análise Econômico-Financeira.
Econômico
- Anexo VIII – (Modelo) Declaração de Aceitação de Todas as Condições do Edital;
- Anexo IX – (Modelo) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo X – (Modelo) Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação;
- Anexo XI – (Modelo) Autorização Para Fornecimento;
- Anexo XII – (Modelo) Declaração de Ausência de Vínculo
Ví
com o Serviço Público.
18.9.
.9. Os interessados poderão ter acesso ao Edital e seus anexos, bem como as publicações de Adiamento,
Prorrogação e Erratas entre outros avisos referente ao certame, no site http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou
http://governo.casimirodeabreu.rj.gov.br/ ou em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das
propostas, junto à Comissão Permanente de Licitação,
Lic
situada na Rua Padre Anchieta nº 234, Centro, Casimiro de
Abreu/RJ, no horário comercial de 09h00min às 16h00min, exceto feriados Nacionais, Estaduais e Municipais, bem
como finais de semana., mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4 e o interessado
interessado deverá estar munido do
carimbo do CNPJ.
18.10. As Informações sobre o andamento desta licitação e os casos omissos, bem como dúvidas suscitadas, serão
dirimidas pelo Pregoeiro na Comissão de Pregão, situada na Rua Padre Anchieta nº 234, Centro, Casimiro
C
de
Abreu/RJ ou através do Telefone (22) 2778-9808
2778
ou ainda pelo correio eletrônico licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br.
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br
18.11. Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.
Casimiro de Abreu, 02 de Outubro de 2018.

Bárbara Coutinho Bastos
Sub Secretário de Governo
Port. 323/18
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. UNIDADE REQUISITANTE: Fundo Municipal de Saúde
2. OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos informática, hospitalar e mobiliário, para atender as

necessidades da Estratégia de Saúde da Familia Lecir Pacheco Peixoto e Estrategia
Estrat
de Saúde da Familia
Mataruna, proposta nº 08772.020000/1170-02
08772.020000/1170
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT

1

Amalgamador Odontológico: Tipo: Capsular; Modo de Operação: Digital
Aparelho de Raio x - Odontológico: Instalação: Coluna com braço convencional; Modo de Operação:
Digital; Tensão: Mínimo 7MA
Ar Condicionado: Capacidade: 9.000 a 12000 BTUs; Tipo: Split; Função: Quente e frio.
Armário Vitrine: Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado; Laterais de Vidro: Possui; Número de
Portas: 02 Portas
Armário: Dimensões: Altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm; Prateleiras: 04; Material de
confecção: Aço; Capacidade por prateleira: 50 KG
Arquivo: Material de confecção: Aço; Gavetas: De 3 a 4 gavetas; Deslizamento da gaveta: Trilho
telescópico
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): Câmara de esterilização: Aço inoxidável; Modo de
operação: Digital; Capacidade: Até 25 litros; Acessórios: Não possui
Bebedouro/ Purificador Refrigerado: Tipo: Pressão coluna simples
Cadeira de rodas adulto: Pés: Removível; Material de confecção: Aço/ Ferro pintado; Braços: Fixo;
Elevação de pernas: Não possui; Suporte de soro: Não possui
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): Comando da Cadeira: Pedal; Cabeceira:
Articulada; Refletor: Multifocal (mais de uma intensidade); Equipo: Tipo cart ou acoplado; Unidade
Auxiliar: 01 sugador; Cuba: Porcelana/ cerâmica; Seringa Tríplice: Possui; Peça reta: Possui; Contra
ângulo: Possui; Micro motor: Possui; Cadeira de rotação: Possui; Terminais: No mínimo 3.
Cadeira: Material de confecção: Aço/ Ferro pintado; Rodízios: Não possui; Braços: Não possui;
Regulagem de altura: Não possui; Assento/ encosto: Polipropileno
Carro de Curativos: Acessório(S): Balde e bacia; Material de confecção: Aço inoxidável
Compressor Odontológico: Capacidade Reservatório: 30 a 39 L.; Potência: 1 a 1,5 HP; Consumo: 6 a 7
pés; Isento de óleo: Sim
Computador (Desktop-básico):
básico): Especificar: Não. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Especificação Mínima:
Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador Desktop com processador do mínimo
INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou similar; Possuir 1 (um) disco rígido de 500
500 Gigabyte; Memôria RAM de
08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) modolos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM
DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade DUAL CHANNEL; A placa principal deve ter
arquitetura ATX, Microatx, BTX ou Microbtx,
Microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no Sit
www.formfactors.org,, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) SLOT
PCI-EXPRESS
EXPRESS 2.0x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de instrução de chassis, com
acionador instalado no gabinete; A adapatador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um)
GIGABYTE de memória, possuir suporte ao Microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor
extendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas
saídas de vídeos sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo
HDMI, display PORT ou DVI; Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM; Teclado
USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 02 botões, SCROLL (com fio); Monitor de
LAD 19 polegadas
egadas (WIDESCREEN 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e WI-FI
WI FI Padrão IEEE 802.11
B/G/N; Sistema operacional Windows 10 PRO (64 BITS); Fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida do item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical
vertical ou horizontal; Todos
os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das
cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; Todos os componentes do produto
deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento;
r
Garantia de 12 meses
Estante: Capacidade: Mín. 100KG; Prateleiras: 06 prateleiras; Reforço: Possui

UN

01

UN

02

UN

04

UN

01

UN

03

UN

01

UN

02

UN

02

UN

03

UN

02

UN

07

UN

01

UN

02

UN

01

UN
UN
UN

02
02
01

UN

01

UN

06

UN

02

UN

02

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

18

19
20
21

Foco Refletor Ambulatorial: Iluminação: Led; Haste: Flexível.
Fotopolimerizador de Resina: Tipo: Led, sem fio, sem radiômetro.
Impressora Laser (comum): Especificar: Não; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Especificação mínima: Que
esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora a laser com padrão de cor monocromático;
Resolução mínima de 1200x1200 DPI; Velocidade de 35 páginas por minuto PPM; Suportar tamanho
de papel a5, a4 carta e ofício; Capacidade de entrada de 200 páginas; Ciclo mensal de 50.000
páginas; Interface USB; Permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WI-FI
WI
802.11 b/g/n;
/n; Suportar frente e verso automático; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recomdicionamento garantia de 12 meses
Longarina: Assento/ Encosto: Polipropileno; Número de assentos: 03 lugares
Mesa de Exame: Acessório(s): Suporte para papel; Posição do Leito: Móvel; Material de Confecção:
Aço inoxidável
Mesa Ginecológica: Gabinete com portas e gavetas: Não possui; Material de confecção: Aço/ Ferro
pintado; Posição do leito: Móvel
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Mesa para impressora: Estrutura: Aço/ ferro pintado; Tampo: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR
No-Break
Break (Para Computador): Especificar: Não; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Especificação mínima:
Que esteja em linha de produção pelo fabricante; No-Break
No Break com potência nominal de 1,2 KVA;
Potência real mínima de 600W; Tensão entrada 115/127/220 Volts (em corrente alternada) com
mutação automática; Tensão de saída 110/115 ou 220 Volts (a ser definida pelo solicitante); Alarme
audiovisuais;; Bateria Interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando
consumo de 240 Wats; Possuir no mínimo 06 tomadas de saídas padrão Brasileiro; O produto deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses
Televisor: Tipo: Led; Conversor digital: Possui; Entrada: HDMI; Portas: USB; FULL HD: Não; Tamanho
da Tela: De 42" até 50".
Ultrassom Odontológico: Jato de Bicarbonato Integrado: Possui; Caneta/ Transdutor do ultra-som
ultra
autoclavável: Possui; Modo de Operação: Digital
Ventilador de Teto/ Parede: Composição: 03 pás; Tipo: Teto

UN

01

UN

02

UN

02

UN

02

UN

01

2.1. Qualquer discordância entre a descrição contida na Proposta de Preços e na Tabela acima, considerar-seconsiderar
à a especificação contida na Proposta de Preço (Anexo IV), prevalecendo em todas as hipóteses, sob pena de
Desclassificação.
3. JUSTIFICATIVA:
Justifica-se o referido pedido, tendo em vista a Proposta de aquisição de Equipamento e Material Permanente
nº 08772.020000/1170-02,
02, para atender as necessidades da Estrategia de Saúde da Familia Lecir Pacheco e
Estrategia de Saúde da Familia Mataruna.
Considerando que estas unidades de saúde realizam atendimento diário de um numero significativo de
pacientes, os equipamentos e materiais permanentes em uso estão desgatados, sendo assim, estas aquisições irão
proporcionar uma melhor estruturas física e contribuirá muito para a satisfação da população com os serviços de saúde
pública oferecidos no Municipio.
Ressalto ainda que, preocupados em manter a boa qualidade que a saúde pública tem no Municipio, e
seguindo os critérios de hamanização que o SUS tem preconizado com o objetivo de prestar um atendimento que vise
um maior bem-estar
estar aos usuários deste Sistema Único de Saúde, estamos buscando este recurso junto ao Ministério
da Saúde de forma a manter e melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento aos usuários dos serviços
serv
de
saúde pública em nosso município.
4. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA
4.1. Os equipamentos deverão ser entregues no Departamento de Patrimonio e Almoxarifado do Fundo Municipal de
Saúde, situado na Rua Franklin José dos Santos – 271 – Centro – Casimiro de Abreu -,, no horário de 09:00 as 15:00
horas de acordo com a ordem de fornecimento expedida pelo Secretário ,Municipal de Saúde ou pessoa por ele
autorizada para este fim, juntamente como envio da nota de empenho, sob pena de ser desclassificado do certame..
cert
4.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos equipamentos.
4.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
4.4. O prazo para entrega será de até 60 (sessenta)) dias corridos, de acordo com a autorização do
Secretário/Presidente do Fundo Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim, acompanhada da nota
de empenho, sob a pena de ser cancelada a aquisição.
4.5. No ato
to da entrega dos equipamentos solicitados, a nota fiscal eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser
atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30
(trinta) dias.
4.6. Os equipamento serão
rão recebidos na forma prevista no art. 73, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
4.7. O recebimento provisório, do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a éticoético
profissional, pela perfeita execução e dar-se-á,
dar
mediante recibo, se satisfeitas as seguintes condições:
a) equipamento embalado, acondicionado e identificado pór setor requisitante do FMS, conforme informações
fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no presente termo;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no termo;
4.8. O equipamento em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega,
sob total responsabilidade do fornecedor, que deverá providenciar a entrega do material adquirido dentro do prazo
previsto.
4.9. No caso de rejeição de partes móveis, peças ou acessórios, entregues em desconformidade com as
especificações deste Termo de Referencia, o prazo para substituição será de 30 (trinta) dias corridos.
4.10. Durante o recebimento dos produtos,
rodutos, o responsável pelo recebimento poderá exigir a substituição de qualquer
um dos produtos que não esteja de acordo com os padrões exigidos.
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5. CONDIÇÕES DE ENTREGA:
5.1. O material será recebido na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.
5.2. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a éticoético
profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á,
dar
á, mediante recibo, se satisfeitas as seguintes condições:
a) material embalado, acondicionado
o e identificado por setor requisitantes do FMS, conforme informações fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital;
5.2.1.. O material em evidente desconformidade com as especificações exigidas, bem como em qualquer das hipóteses
previstas no item 5.2 será recusado no ato da entrega, sob total responsabilidade do fornecedor, que deverá sanar as
falhas e providenciar a entrega do material adquirido dentro do prazo previsto.
previs
5.3.. O recebimento definitivo do material dar-se-á:
dar
a) após verificação física que constate a integridade e correção do produto;
b) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido.
5.4. No caso de consideradas insatisfatórias
fatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado Termo
de Recusa, contendo as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
5.5. Durante o recebimento dos produtos, o responsável pelo recebimento poderá exigir a substituição de qualquer um
dos produtos que não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos bem como os constantes do item 5.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. Entregar os equipamentos com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo FMS
6.2. Os equipamentos deverão apresentar garantia de no mínimo 12(doze) meses;
meses
6.3. Prestar, durante o período de garantia, assistência técnica gratuita reparando,, removendo, e substituindo, quando
necessário, as peças,
ças, componentes ou equipamento como um todo, no caso do aparecimento de vícios, defeitos ou
incorreções.
6.4. Responsabilizar-se
se por todas as despesas inerentes à contratação,
contratação, bem como por danos a terceiros.
6.5. Executar o objeto da contratação, de acordo com este Termo e com as normas e especificações técnicas.
6.6. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto da
contratação.
6.7. Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações com ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação.
7. ÁREA GESTORA DO CONTRATO
7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, assim como o recebimento e a conferência dos
materiais ficarão sob administração do Fundo Municipal de Saúde.
8 – DA VIGÊNCIA
8.1. A entrega será pelo prazo determinado pelo Fundo Municipal de Saúde,
Saúde, de acordo com a solicitação do referido
Fundo, cujo início será contado a partir da data determinada no Campo “DATA DE INÍCIO” da Ordem de Fornecimento;
8.2. A Ordem de Fornecimento será emitida pelo Fundo Municipal de Saúde após a emissão da nota de empenho, e
assinatura do instrumento contratual ou congêneres, quando for o caso;
8.3. Os prazos acima poderão ser prorrogados, sendo mantidas as demais cláusulas do Contrato, mediante a
assinatura de Termo Aditivo, nas hipóteses enumeradas no § 1º do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores
alterações, desde que, devidamente autuado no processo licitatório, justificada a necessidade da prorrogação pelo
Fundo Municipal de Saúde e consubstanciada na autorização do Presidente do Fundo, observadas as disposições dos
§§ 2º e 4º do referido dispositivo legal;
8.4. Na contagem do prazo é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e
vencem em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu – PMCA, conforme
confo
o disposto no artigo
110 da Lei Federal 8.666/93.
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ANEXO II – (MODELO) CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto no processo de licitação supra, credenciamos o Sr(a)
.......................................................................,
............................................, portador(a) da Cédula de Identidade n.º ...........................................
.......................................
e
CPF n.º ........................................................., inscrita no CNPJ sobre o nº .....................................................................,
............................
no referido processo, com plenos poderes para apresentar proposta, formular lances, negociar preços, juntar
documentos, assinar propostas, declarações, atos e termos, tomar deliberações, prestar quaisquer esclarecimentos
esclarec
que se fizerem necessários, interpor e/ou desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

..........................................., ............ de ....................... de 20.....
Assinatura do responsável pela empresa
Nome do responsável pela empresa

Obs.:
Favor preencher em papel timbrado da licitante, com assinatura do responsável legal devidamente com firma
reconhecida.
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ANEXO III – (MODELO) DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

______________ (inserir a razão social) ________________, CNPJ nº. _________, sediada _________________
(endereço completo) _________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos de habilitação para
a participação no Procedimento Licitatório nº. ____/___.

.................................., ............ de ....................... de 20__.
Assinatura do responsável pela empresa
Nome do responsável pela empresa
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ANEXO V – (MODELO) DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO
EMPREGADO
(Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal)
PESSOA JURÍDICA
(nome da empresa), CPF/CNPJ n.º _______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). (nome do
representante), portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
não emprega menor de dezesseis
anos.
________________, _____ de _________ de ___
Assinatura do responsável pela empresa
Nome do responsável pela empresa
PESSOA FÍSICA
(nome do licitante), portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____________, e do CPF
CPF nº __________, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos.
________________, _____ de _________ de _______
Assinatura do responsável pela empresa
Nome do responsável pela empresa
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ANEXO VII – (MODELO)
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC, liquidez geral - LG e
solvência geral - SG.
LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante
LG= Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo
SG=

Ativo Total
.
Passivo Circulante(+) Exigível a Longo Prazo

Os índices calculados, obrigatoriamente,
amente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas
as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez corrente
Liquidez geral
Solvência geral

índice maior ou igual a 1,00
índice maior ou igual a 1,00
índice maior ou igual a 1,00

OBS: O documento deverá conter a assinatura original do contador.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL
À
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu – PMCA/FMS
Rua Padre Anchieta, 234 – Centro, Casimiro de Abreu – RJ.
Comissão Especial de Licitação - Pregão
Ref.: Pregão _____/ ________ Nº ____/____.
Para efeito do Edital em referência, declaramos o seguinte:
1. Que o prazo de validade dos preços e condições da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, após o
encerramento do
Certame.
2. Que aceitaremos todas as condições contidas neste Edital e seus anexos.
3. Que os produtos e/ou Serviços ofertados atendem satisfatoriamente ao fim a que se destina, com qualidade,
originalidade, rendimento e segurança, sob pena da aplicação das Penalidades Legais.
4. Que os Preços ofertados já estão inclusos todos os impostos pertinentes.
5. Que o nosso CNPJ é ____________________, referente ao seguinte endereço: _____________.
6. Que o nosso telefone é (__) ________.
7. Que os preços apresentados refletem os de mercado no momento;
a) compreendem todas as despesas incidentes sobre
sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas, fretes,
seguros, etc...;
b) são irreajustáveis durante a validade da proposta;
8. Declara ter ciência que uma vez apresentada a proposta de preços, não será admitida desistência da mesma,
cancelamentos,
ntos, retificações de preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas;
9.. Condições e prazo de garantia, conforme o disposto no Anexo I, item 4.7 e da Proposta de Preços Anexo IV, deste
Edital, salvo se a proposta contemplar condições
condições e prazos mais vantajosos o FMS/PMCA;
10. Que os pagamentos serão creditados na contaconta corrente abaixo discriminada:
Local e data.
_____________________________________ _
Empresa
Assinatura do Representante
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada
apresentada em papel timbrado da empresa e colocada no Envelope “A” – Proposta
de Preços.
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ANEXO IX
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa ________________________________,com
________________________________,com sede na ________________________, inscrita no
CNPJ
n______________________,
vem,
por
intermédio
do
representante
legal
o(a)
Sr.(a)______________________,
portador(a)
da
carteira
de
Identidade
n
_______
e
do
CPF/MF__________________,
DECLARAR,
sob
as
penas
da
Lei,
que
é___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais
para efeito de qualificação como ME-EPP
ME EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses
hipó
elencadas no
Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n 123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que
tratam os Artigos 42 a 49 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente
prese
certame.
___________________, __ de __________ de 20__

________________________________________________
Representante Legal

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer envelope.
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ANEXO X – (MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
Ref. ao Pregão Nº ___/______

A
firma
/
Empresa
____________________________________________,Sediada
na
rua
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) sob n.º _______ por seu representante legal (Diretor gerente,
Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação
no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
ocorr
posteriores.
________________, _____ de _________ de _______
Assinatura do responsável pela empresa
Nome do responsável pela empresa
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ANEXO XI – (MODELO) ORDEM DE FORNECIMENTO
Processo nº.: __/20__
Licitação nº.: __/20__
Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
1. Objeto: A presente destina-se
se à____________________ conforme Edital de Pregão n.º__.
n.º__

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

2. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
2.1. Os veículos deverão ser entregues no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, situado na Rua Franklin José
dos Santos – 271 – Centro – Casimiro de Abreu -,, no horário de 09:00 as 15:00 horas de acordo com a ordem de
fornecimento expedida pelo Secretário ,Municipal
,Municipal de Saúde ou pessoa por ele autorizada para este fim, juntamente
como envio da nota de empenho, sob pena de ser desclassificado do certame..
certame.
2.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos equipamentos.
equipa
2.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
2.4. O prazo para entrega será de, no máximo, 60 (sessenta)) dias corridos, de acordo com a autorização do
Secretário/Presidente do Fundo Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim, acompanhada da nota
de empenho, sob a pena de ser cancelada a aquisição.
2.5. Quando a CONTRATADA entregar os veículos novos a CONTRATANTE, esta fará a verificação do atendimento
das especificações
ações técnicas constantes deste Termo de Referencia, em especial, por meio da conferência do Manual
do Fabricante, ou documento similar. Em caso de aceitação provisória, será emitido Termo de Aceite Provisório,
assinado pelas partes.
2.6. Caso os veículos não satisfaçam as especificações técnicas obrigatórias, não haverá a aceitação provisória de
que trata o subitem 4.5
ório, a CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias úteis para realizar testes de
2.7. Após o recebimento provisório,
conformidade, por meio da utilização prática dos veículos. Em caso de aceitação definitiva, será emitido Termo de
Aceite Definitivo, assinado pelas partes.
2.8. Caso sejam identificados defeitos nos veículos e/ou discrepâncias em relação as especificações exigidas, a
CONTRATADA deverá promover
er a substituição dos veículos recusados em até 90 (noventa) dias corridos, contados do
requerimento do Fundo Municipal de Saúde – FMS.
2.9. No caso de rejeição de partes móveis, peças ou acessórios, entregues em desconformidade com as
especificações deste Termo de Referencia, o prazo para substituição será de 30 (trinta) dias corridos.
2.10. Na hipótese de substituição do veículo, será contado
contado novo prazo de garantia, a partir do novo recebimento
definitivo.
2.11. A CONTRATADA deverá prestar garantia técnica contra defeitos de fabricação, defeitos de materiais ou de
manufatura, vícios – aparentes ou outros – pelo período 12 (doze) meses, contados
os do recebimento definitivo dos
veículos.
2.12 – Durante o período de garantia a CONTRATADA, sempre que solicitada, independentemente de ser ou não a
fabricante dos veículos, indicará rede autorizada no estado do Rio de Janeiro, para realização dos serviços
serviç
de
manutenção preventiva e/ou corretiva que correrá as expensas da SMS/FMS.
3. DO PAGAMENTO
3.1.. A nota fiscal deverá ser apresentada no ato de cada entrega dos materiais, a fim de ser atestada e posteriormente
encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias;
3.2. O Fundo Municipal de Saúde (FMS) somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às
formalidades legais e contratuais previstas;
3.3. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55,, em substituição à Nota Fiscal, modelo
1 ou 1-A,
A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica
exercida, realizem operações:
I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
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qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula
Segunda);
3.4. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, serão observadas as condições estabelecidas
estab
no item 2 do
Edital.
Casimiro de Abreu, ___ de _______________ de 20__.
Secretario de ___________
Pela empresa: _________________________
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ANEXO XII
(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO

Eu,
_________________________________________________,
responsável
legal
da
empresa
___________________________________________________
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________________________________, interessada em participar do Pregão nº ________,
DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666/93, a Empresa
_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados
públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte na elaboração do projeto como
autor ou colaborador.
Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica
Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a
empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito
Vice
e Vereadores
por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como
c
esta situação
não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.
Local e data
Nome da Empresa Licitante
Responsável legal
OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, com assinatura do responsável legal (credenciado
(creden
ou
procurador) devidamente com firma reconhecida.
reconhecida

27

