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RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 10/09/2020, até o dia 28/09/2020, às 08h00min. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: dia 28/09/2020, às 09h00min. 

Referência de tempo: HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL - endereço: http://bll.org.br/ “Acesso 

Identificado” 

MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP Av. 

Rangel Pestana, 449 – Centro – Salto Grande/SP – CEP 19920-007. Telefone: (14) 3378-1399 

e-mail: licitacao@pmsaltogrande.sp.gov.br 

 

 

 

EDITAL CONVOCATÓRIO Nº 25/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2020 

PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2020 - SRP 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
 

 

 

 
O Exmo. Prefeito de Salto Grande/SP, Senhor João Carlos Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, 

torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 

de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 

Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 

aplicáveis à espécie, além das exigências estabelecidas neste Edital. 

 
Esta licitação atende ao pedido formulado pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, o qual, 

visando garantir a execução dos eventos significativos que acontecem no âmbito de suas atribuições, 

levando em consideração a natureza da demanda institucional, necessita da contratação de empresa para 

o registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de enfermagem para atender a as 

Unidades Básicas de Sáude do Municipio de acordo com as condições e demais especificações contidas 

no Edital e seus Anexos. 

 
As informações contidas no Termo de Referência tem por fim o oferecimento de subsídios à realização 

do processo licitatório e a consequente contratação de empresa para o fornecimento dos itens licitados. 

Trata-se de bem comum, pois são definidos neste termo, por meio de especificações e padrões de 

qualidade que são usualmente e amplamente encontrados no mercado e, cujas variações técnicas não 

influenciam no resultado da contratação. Esta classificação encontra amparo legal no Parágrafo Único 

do Artigo 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 

fazem parte integrante. 
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1. DO OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE 

ENFERMAGEM, conforme especificações constantes do Anexo I. 

 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Para fazer frente à despesa em face de futura contratação, esta recairá na forma que adiante segue: 

02- Executivo 

02.07- Fundo Municipal de Saude 

10.301.0004- Saúde 

10.301.0004.2.057- Manutenção Do Fundes 

3.3.90.30- Material de Consumo 

08 – Emendas Parlamentares – Ind. 

Cod de Aplicação 300.0024 – Saude –SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação, e que satisfaçam 

todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e em seus anexos. 

4.2. Poderão participar desta Licitação as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 

exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou que esteja 

cumprindo período de suspensão no âmbito da administraçãomunicipal. 

4.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 

Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 

propostas. 

4.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado 

junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa 

de Licitações do Brasil (ANEXO 04). 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 

(ANEXO 04) e; 
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c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando 

preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 

inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 

Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 

 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações 

do Brasil (anexo 04). 

4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 

Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 

digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme 

o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 

123/2006. 

 
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 
5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 

as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação. 

 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 

 
5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 

de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 

qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de 

preços e praticar todos os demais atos e operações nosite: www.bll.org.br. 

5.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 

de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu 

operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
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exigências de habilitação previstas no Edital. 

5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 

Licitações do Brasil. 

5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 

Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

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

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
DA PARTICIPAÇÃO 

 
5.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data 

e horário limite estabelecido. 

5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

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

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seurepresentante; 

5.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

5.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

5.12. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar Ata de Registro de Preços administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

5.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

5.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de1993; 

5.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

5.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 

nº 746/2014-TCU-Plenário). 

5.13. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de 

uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de 
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Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de suadesconexão. 

6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 

6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

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

de lances. 

 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

7.2 valor unitário; 

7.3 quantidade; 

7.4 marca; 

7.5 fabricante; 

7.6 Descrição detalhada do objeto. 

7.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

7.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.9 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.10 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7.11 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
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ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 

no Termo de Referência. 

7.12 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

7.13 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobre preço na execução do Ata de Registro de Preços. 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

8.6. O julgamento da licitação será adotado o CRITÉRIO MENOR PREÇO do lote/item, 

enfatizando que o lance se dará por valor total do LOTE/ITEM, sendo considerada vencedora a 

empresa que atender às exigências deste edital. 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto 

licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote. 

8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
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duração da sessão pública. 

8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

no caso de lances intermediários. 

8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar- se- 

á automaticamente. 

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação dolicitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção doslances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de suaproposta. 

8.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

8.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática paratanto. 

8.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para 

o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitemanterior. 

8.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento. 

8.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

8.26.1. no pais; 
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8.26.2. por empresas brasileiras; 

8.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

8.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão 

do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

9.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
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licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.8 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 

regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 

aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

9.8.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, 

para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

9.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

9.11 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.11.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.11.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.12 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for ocaso. 

9.13 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 
10. DA HABILITAÇÃO 

 
10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Ata de Registro de Preços social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedadescomerciais; 

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; 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. 
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10.2 REGULARIDADE CADASTRAL 

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

10.2.2 prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo a 

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

 

 
10.3 REGULARIDADE FISCAL 

10.3.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

10.3.2 Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 

10.3.3 Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei; 

10.3.4 Prova de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

10.3.5 Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões relativas aos itens 7.1.3.1 e 

7.1.3.4 em uma única certidão, denominada “Certidão de regularidade das contribuições previdenciárias 

e de terceiros”. 

 
10.4 REGULARIDADE TRABALHISTA 

10.4.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
10.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 

10.5.1. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com 

a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Anexo VII); 

10.5.2. Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo VIll). 

OBS. – Caso alguma certidão expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou doDistrito Federal, 

seja POSITIVA, reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver expressamente o efeito de 

NEGATIVA, nos termos do Artigo 206 do Código Tributário Nacional. 

 
10.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.6.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial da 

sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua 

apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. 

a)- Em respeito à Súmula 50, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será aceita a participação 

de empresa que esteja em recuperação judicial, desde que apresente o Plano de Recuperação já 

homologado e em pleno vigor. 

 
10.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.7.1 Comprovação de capacidade técnica, através da apresentação de Atestado de capacidade 

técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante comprove ter 

fornecido produtos compatíveis em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 
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10.7.2 O atestado apresentado deve conter: dados do contratado e do contratante (razão social, endereço 

completo, CNPJ, e responsável pelas informações que assina o documento), identificação do objeto 

fornecido com os respectivos quantitativos e local de fornecimento. 

10.7.3 Alvará ou licença sanitária para funcionamento, conforme o caso, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da sede do licitante. Caso o documento exigido nest alínea 

não indique a sua validade, considerar-se-á o prazo de 12 (doze) meses, contados da sua emissão. 

 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 

o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
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condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances. 

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

16. DO  TERMO   DE   ATA   DE   REGISTRO DE  PREÇOS OU INSTRUMENTO 

EQUIVALENTE 

 
16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Ata de 

Registro de Preços ou emitido instrumento equivalente. 
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16.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Ata de Registro de Preços ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho/Carta Ata de Registro de Preços/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses conforme previsão no instrumento contratual ou 

no termo de referência. 

16.5 Na assinatura do Ata de Registro de Preços ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do Ata de Registro de Preços ou da ata de registro de preços. 

16.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o Ata de Registro de Preços ou a ata de registro de preços, a Administração, 

sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o Ata de Registro de Preços ou a ata de registro de 

preços. 

 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
17.1 O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Salto 

Grande. 

17.2 Os pagamentos serão efetuados no décimo dia do mês subsequente ao mês de entrega, 

correspondendo a quantidade do produto efetivamente entregue durante àquele mês, ao preço vigente na 

data da entrega, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada das respectivas 

requisições, após regular liquidação, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64.– As notas 

fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 

em 02 (dois) dias após a data de sua apresentação válida. 

17.3 Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja a qualquer 

título. 

17.4 Os valores devidos serão creditados em contas, em nome da empresa contratada, previamente 

identificada, a saber: 

Conta: 

Agência 

Banco 

17.5 A empresa licitante, promover a emissão da apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável(eis) e registrada no Setor competente e 

empenhada na Contabilidade da Prefeitura em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, utilizando 

o CNPJ deste, conforme constará adiante: 
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a)- Deverá constar na Nota Fiscal o Número do Processo 

Administrativo................. e do Pregão Eletronico .................. 

 
b)- O licitante VENCEDOR por ocasião da emissão da Nota Fiscal Eletrônica, 

deverá, necessariamente, fazê-la em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS, utilizando o 

CNPJ sob Nº 97.536.392/0001-40, com endereço à Rua Rui Barbosa n.999, na cidade de Salto Grande. 

 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que: 

18.1.1 Não assinar o termo de Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade daproposta; 

18.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

18.1.3 Apresentar documentação falsa; 

18.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.6 Não mantiver a proposta; 

18.1.7 Cometer fraude fiscal; 

18.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 

18.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

18.4.2 Multa de 10.% (por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

18.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos; 

18.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

18.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

18.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 

à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 

de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

18.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 

Civil. 

18.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

18.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
19.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

19.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@pmsaltogrande.sp.gov.br, ou por petição protocolada no Departamento de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Salto Grande, no endereço Avenida Rangel Pestana, 449 – Centro – Salto 

Grande/SP, CEP: 19.920-007. 

19.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

19.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

19.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

19.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

19.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

19.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistemaeletrônico. 

20.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

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

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

20.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

20.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

20.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

20.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

20.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias 

úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

20.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Exigências para Habilitação; 

ANEXO III - Modelo de proposta; 

ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 

ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 

ANEXO VI - Declaração Inidoneidade 

ANEXO VII - Declaração Habilitação 

ANEXO VIII - Declaração menor de idade; 

ANEXO IX - Declaração ME/EPP 

ANEXO X - Declaração Responsabilidade 
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ANEXO XI - Declaração Vínculo 

ANEXO XII - Minuta de Ata de Registro de Preços 

 

 

 
Salto Grande/SP, 10 de setembro de 2020. 

 

 

 

 
João Carlos Ribeiro, 

Prefeito. 

http://www.saltogrande.sp.gov.br/
mailto:prefeitura@saltogrande.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cidade Praia 

Av. Rangel Pestana, 449 - CEP 19.920-007 - Salto Grande/SP Fones:(14) 3378-1127/1399/1509 
Site: www.saltogrande.sp.gov.br e-mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br 

 

 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Ref.: PROCESSO Nº 25/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2020 

ITEM MATERIAL UND. TOTAL 

01 ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UN PACOTE 500 

02 ABOCATH Nº 14, 16, 18 , 20, 22, 24 (CAIXA C/ 50 UN.) CAIXA 12 

03 ACIDO PERACÉTICO GALÃO 05 LITROS 0,2% BASE 0,29% GALÃO 25 

04 ADESIVO APÓS COLETA SANGUE C/ 100UNID CAIXA 100 

05 ÁGUA DESTILADA (GALÃO 05 LITROS) GALÃO 200 

06 AGUA OXIGENADA (LITRO) LITRO 30 

07 AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 (CAIXA C/ 100UN.) CAIXA 300 

08 AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 (CAIXA C/100UN.) CAIXA 400 

09 AGULHA DESCARTÁVEL 25X08 (CAIXA C/100UN.) CAIXA 400 

10 AGULHA DESCARTÁVEL 30X08 (CAIXA C/100UN.) CAIXA 400 

11 AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 (CAIXA C/100UN.) CAIXA 400 

12 AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 25X07 (CAIXA C/100UN.) CAIXA 50 

13 
ÁLCOOL ETÍLICO 70%, EM SOLUÇAO, APRESENTAÇÃO EM FRASCO (1 

LITRO). 
LITRO 200 

14 ÁLCOOL GEL 70% 500ML UN 100 

15 ÁLCOOL GEL 70% 5000 ML GALÃO 100 

16 ALGODÃO (ROLO GRANDE) ROLO 100 

17 
ALMOLOTOLIA PLÁSTICA COM TAMPA NA COR BRANCA (FRASCO 250 

ML) 
UNID 100 

18 
ALMOLOTOLIA PLÁSTICA COM TAMPA NA COR MARROM (FRASCO 250 

ML) 
UNID 100 

19 AMBU ADULTO UNID 10 

20 AMBU INFANTIL UNID 10 

21 APARELHO DE INALAÇÃO PORTÁTIL UNID 10 

22 APARELHO DE PRESSÃO (ADULTO - OBESO) UNID 10 

23 APARELHO DE PRESSÃO (ADULTO) UNID 10 

24 APARELHO DE PRESSÃO (DIGITAL) – ADULTO UNID 10 

25 APARELHO DE PRESSÃO (INFANTIL) UNID 10 

26 ATADURA DE CREPE 13 FIOS (FAIXA PACOTE COM 12UN.) 10 CM X 4,5M·. PACOTE 100 

27 ATADURA DE CREPE 13 FIOS (FAIXA PACOTE COM 12UN.) 15 CM X 4,5M·. PACOTE 100 

28 ATADURA DE CREPE 13 FIOS (FAIXA PACOTE COM 12UN.) 20 CM X 4,5M·. PACOTE 100 

 
29 

AVENTAL DE PROTEÇÃO MATERIAL SMS OU TNT GRAMATURA 40G/M2 

TAMANHO P E XGG COM ELÁSTICO NO PUNHO ALTURA DO AVENTAL 

1,40CM AMARRAÇÃO TRANSPASSADA OU AMARRAÇÃO NO PESCOÇO 

CAIXA 

C/ 10UN 

 
30 

30 BACIA DE INOX TAMANHO MÉDIO UNID 10 

31 BALANÇA DIGITAL DE BANHEIRO VIDRO TEMPERADO ATÉ 180 KILOS UN 10 

32 BENZINA RETIFICADA LITRO 10 

33 BEROTE C (GOTAS) – BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML FRASCO 20 

34 BICO BORRIFADOR PARA FRASCOS DE ALCOOL E SORO UNID 10 

35 
BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO – PAPEL GRAU CIRÚRGICO Nº 10, ROLO C/ 

100 METROS. 
ROLO 50 

36 BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO – PAPEL GRAU CIRÚRGICO Nº 12 , ROLO C/ ROLO 50 
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 100 METROS.   

37 
BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO – PAPEL GRAU CIRÚRGICO Nº 15 ROLO C/ 

100 METROS 
ROLO 50 

38 
BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO – PAPEL GRAU CIRÚRGICO Nº 25 ROLO C/ 

100 METROS 
ROLO 50 

 

 

 
39 

BOTA DE UNNA 

BOTA DE UNNA COMPOSTA DE UMA GAZE CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO 

QUE NÃO ENDURECE, GOMA ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO E GLICERINA, 

NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, 

REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, 

APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, 

EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. TAMANHOS DISPONÍVEIS: 7,6CM X 9,14MTS  (CX C/ 01 UNID) 

 

 

 

 
CAIXA 

 

 

 

 
250 

40 CAIXA PLÁSTICA LAVÁVEL PARA LÂMINA DE PCU UNID 10 

41 CANULA DE GUEDEL Nº 05 UNID 10 

42 CANULA DE GUEDEL Nº 06 UNID 10 

 

 

 

 

 
43 

CARVÃO C/ PRATA - RECORTÁVEL 

COMPRESSA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE TECIDO 

DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE 

DUAS CAMADAS DE RAYON/POLIAMIDA, RECORTÁVEL, ESTÉRIL EM 

RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA 

DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE 

RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.TAMANHOS DISPONÍVEIS: - 10CM 

X 10CM (CX C/ 10 UNIDS) 

 

 

 

 

 
CAIXA 

 

 

 

 

 
10 

44 COLAGENASE TUBO 50 

45 
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, CX C/ 10 UNIDADES DE 

1,5 LITROS CADA 
UNID 300 

46 
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, CX C/ 10 UNIDADES DE 

13 LITROS CADA 
UNID 300 

47 
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 – 11 FIOS, PACOTE COM 10 

UNIDADES 
PACOTE 20.000 

48 
COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5X 7,5- 11 FIOS, PACOTE COM 500 

UNID 
PACOTE 500 

49 CUBA RIM DE INOX UNID 20 

 

 

 

 

 
50 

CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 

FORMULADO COM ÁGUA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 

CARBOXIMETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL E IMIDAZOLIDINILURÉIA, 

NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, 

PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA 

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA DE ALUMÍNIO COM TAMPA FLIP TOP, 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, 

VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BISNAGA 

85GRS 

 

 

 

 

 
TUBO 

 

 

 

 

 
200 

51 
DETERGENTE HOSPITALAR ENZIMÁTICO (GALÃO 05 LITROS) PRODUTO 

COM REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CLASSE DE 
LITRO 25 
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 RISCO II, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A RDC 55 DE 14/11/12 E 

COM VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. 

  

52 DEXAMETASONA - POMADA TUBO 100 

53 DRENISON POMADA TUBO 100 

54 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL UNID 100 

55 ESCOVA CERVICAL P/ COLETA EXAME PREVENTIVO UNID 100 

56 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (EXTRA FLEXÍVEL 10MM X 4,5M (ROLO 

GRANDE) 
ROLO 500 

57 ESPATULA DE AYRES (PACOTE C/ 100UN) PACOTE 200 

58 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M (UNIDADE) UNID 200 

59 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P (UNIDADE) UNID 200 

 

 

 

 

60 

ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVA 

CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO SEM IMPREGNAÇÃO DE 

NENHUM AGENTE TÓPICO, CONTENDO FILME DE POLIURETANO NA 

FACE EXTERNA, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO 

USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS 

PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.TAMANHOS 

DISPONÍVEIS:10CM X 10CM.(CX C/ 05 UNIDS) 

 

 

 

 

CAIXA 

 

 

 

 

10 

61 ESTETOSCÓPIO UNID 10 

62 ESTETOSCÓPIO INFANTIL UNID 10 

63 ÉTER (FRASCO 01 LITRO) LITRO 20 

 

 

 

 

 

64 

FILME NÃO ESTÉRIL EM ROLO 

CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE 

EM ROLO, AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL 

A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA 

LINERS NUMERADOS QUE FACILITAM A APLICAÇÃO E MEIO CORTE EM 

ONDA. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I, APRESENTA 

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, 

VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE.TAMANHOS DISPONÍVEIS: - 10CM X 10MTS. (CX C/ 01 ROLO) 

 

 

 

 

 

CAIXA 

 

 

 

 

 

20 

65 FITA CREPE 50 MM (LARGA - ROLO) ROLO 200 

66 FITA CREPE ESTREITA 19MMX50M (ROLO) ROLO 200 

67 FITA DE PROTEINÚRIA (CAIXA C/100 UN.) CAIXA 25 

68 FITA MÉTRICA UNID 10 

69 FITA MICROPORE HIPOALÉRGICO 10 X 10 CMS ROLO 150 

70 FITA MICROPORE HIPOALÉRGICO 2,5MMX10M (ROLO/UNIDADE) ROLO 150 

71 FITA ZEBRADA PARA ESTERILIZAÇÃO ROLO 50 

72 FIXADOR CITOLÓGICO POLIETILENOGLICOL 100 ML FRASCO 80 

73 FLACONETE (FRASCO PLA. 5 MLC/TAMP. DE ROSCA) UNID 200 

74 FLUIMUCIL PARA INALAÇÃO UNID 50 

 
75 

FRASCO AEROSSOL 60ML – (COMPOSIÇÃO: SALICILATO DE METILA .. 

ML CÂNFORA ... G MENTOL .. ESSÊNCIA DE TEREBINTINA ... ESSÊNCIA DE  

MOSTARDA  .. ESSÊNCIA  DE  ALFAZEMA  .. ÁLCOOL  ETÍLICO  E 

 
UNID 

 
50 
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 PROPELENTE Q.S.P.)   

76 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML UNID 500 

77 
 
GARROTE FINO (METRO) 

METRO 

S 
20 

78 GEL P/ ECG (GALÃO 05 KILOS) COR AZUL GALÃO 20 

79 
GLICOSIMETRO DIGITAL (KIT) KIT 50 

80 HCG TESTE DE GRAVIDEZ (CAIXA C/100UN.) CAIXA 50 

 

 

 

 

81 

HIDROGEL C/ AGE 

CURATIVO DE HIDROGEL COM AGE FORMULADO COM ÓLEOS DE 

ORIGEM VEGETAL, PROPILENOGLICOL E ÁGUA DEIONIZADA, ESTÉRIL 

EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE 

MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA 

CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGAS DE 

ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. 

LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE.TAMANHOS DISPONÍVEIS:BISNAGA 30GRS.(CX C/ 03 UNIDS) 

 

 

 

 

CAIXA 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

82 

HIDROGEL C/ ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO (85GRS) 

CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 

FORMULADO COM ÁGUA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 

CARBOXIMETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL E IMIDAZOLIDINILURÉIA, 

NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, 

PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA 

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA DE ALUMÍNIO COM TAMPA FLIP TOP, 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, 

VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 

DISPONÍVEL: -BISNAGA 85GRS (CX C/ 01 UNIDS) 

 

 

 

 

 

CAIXA 

 

 

 

 

 

100 

83 HISTEROMETRO DESCARTAVEL 28 CM UNID 50 

84 IODO PVPI – (DEGERMANTE) FRASCO 01 LITRO LITRO 20 

85 IODO PVPI – TÓPICO (POLIVIDONA) FRASCO 01 LITRO LITRO 20 

86 
COLAGENASE + CLORANFENICOL - 0,6 U/G +0,01 G/G 

(BISNAGAS 30GR POMADA) 
TUBO 20 

87 LÂMINA DE VIDRO FOSCA P/ (EXAME PREVENTIVO) – (CAIXA C/ 50UN.) CAIXA 20 

88 LANCETA 28 G – ROCHE (CAIXA C/100UN.) CAIXA 100 

89 LARINGOSCÓPIO ADULTO UNID 10 

90 LARINGOSCÓPIO INFANTIL UNID 10 

91 LIDOCAINA GEL 2% 30 GRAMAS TUBO 50 

92 LUVA DE LÁTEX – TAMANH (G) CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 100 

93 LUVA DE LÁTEX – TAMANH (P) CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 100 

94 LUVA DE LÁTEX – TAMANH (PP) CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 100 

95 LUVA DE LÁTEX – TAMANHO (M), CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 100 

96 
LUVA DE PROCEDIMENTO ESTERIL – TAMANHO 7,0 UNIDAD 

E 
100 

97 
LUVA DE PROCEDIMENTO ESTERIL – TAMANHO 7,5 UNIDAD 

E 
100 

98 
LUVA DE PROCEDIMENTO ESTERIL – TAMANHO 8,0 UNIDAD 

E 
300 

99 MASCARA ALTO FLUXO COM RESERVATÓRIO ADULTO UNID 20 
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100 MASCARA ALTO FLUXO COM RESERVATÓRIO INFANTIL UNID 20 

101 MÁSCARA N95 UNID 250 

 
102 

MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO COM 

ELÁSTICO 03 PREGAS HORIZONTAIS MATERIAL 100% PROPILENO 

DESCARTÁVEL 

 
UNID 

 
20.000 

103 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL SIMPLES COM ELÁSTICO UNIND 10.000 

104 NEOMICINA + BACITRACINA POM 10 G TUBO 100 

105 NITRATO DE PRATA POMADA (TUBO C/ 15 G.) TUBO 100 

 

 

 

 

 

106 

ÓLEO AGE PARA FERIDAS FORMULADO COM ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO 

OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO 

PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE 

RETINOL (VITAMINA A), ACETADO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E 

LECITINA DE SOJA, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO 

“PRODUTO PARA SAÚDE E CLASSE DE RISCO III” E COM A FINALIDADE 

DE USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, 

APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, NÃO 

ESTÉRIL, PRONTO USO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS 

PLÁSTICOS COM BICO APLICADOR E TAMPA PERFURANTE, CONTENDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. 

DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCO 100 ML. 

 

 

 

 

 

FRASCO 

 

 

 

 

 

200 

107 OTOSCÓPIO UNID 10 

108 OXIMETRO ADULTO PORTÁTIL UNID 5 

109 OXIMETRO INFANTIL PORTÁTIL UNID 5 

110 PINÇA ANATÔMICA RETA 14 CM UNID 50 

111 PINÇA DENTE DE RATO UNID 5 

112 PINÇA KELY RETA 14 CM UNID 10 

113 PINÇA KOCHER UNI 5 

114 PINÇA POZZI UNID 5 

115 PLACA DE JELONET 10X10CMS UNID 10 

116 POLIFIX DUAS VIAS ADULTO (CAIXA C/ 50UN.) CAIXA 03 

117 POLIFIX DUAS VIAS INFANTIL (CAIXA C/ 50UN.) CAIXA 03 

118 POTE EXAME DE ESCARRO 80 ML – CAIXA C/ 100 UN. CAIXA 50 

 
119 

PROTETOR FACIAL COM VISEIRA FLEXÍVEL (DISPLAY TRANSPARENTE 

, MATERIAL POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTIEMBAÇAMENTO, 

ALTURA 32 CMS, LARGURA 22CMS 

CAIXA 

C/ 50 UN 

 
100 

120 ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ROLO 100 

121 SCALP Nº 21 UNI 1000 

122 SCALP Nº 25 UNI 1000 

123 SCALP Nº23 UNI 1000 

124 SAPATILHA DESCARTÁVEL MATERIAL PP E GRAMATURA 25G/M2 

(ALTURA 18 CMS LARGURA 35 CMS) CAIXA COM 100 UNIDADES / 50 

PARES 

CAIXA 2500 

125 SERINGA 01 ML COM AGULHA / (UNIDADE) UNID 4000 

126 SERINGA 03 ML SEM AGULHA/ (UNIDADE) UNID 4000 

127 SERINGA 05 ML SEM AGULHA - ESTÉRIL – BICO LUER SLIP/ (UNIDADE) UNID 4000 

 128 SERINGA 10 ML SEM AGULHA – ESTÉRIL – BICO LUER SLIP / (UNIDADE) UNID 5000 

129 SERINGA 20 ML SEM AGULHA – ESTÉRIL – BICO LUER SLIP / (UNIDADE) 
UNID 5000 

130 CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO + 

CARBOXIMETILCELULOSE + PRATA IÔNICA, RECORTÁVEL, ESTÉRIL EM 

 

 

 

 

http://www.saltogrande.sp.gov.br/
mailto:prefeitura@saltogrande.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cidade Praia 

Av. Rangel Pestana, 449 - CEP 19.920-007 - Salto Grande/SP Fones:(14) 3378-1127/1399/1509 
Site: www.saltogrande.sp.gov.br e-mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br 

 

 

RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO USO, NÃO ADERENTE, POSSUI 

AÇÃO ANTIMICROBIANA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PODER 

HEMOSTÁTICO E REDUZ ODOR. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 

ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, 

APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, 

EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. 

TAMANHOS DISPONÍVEIS: - 10CM X 10CM. (CX C/ 10 UNIDS) 

 

 

 

CAIXA 

 

 

 

50 

131 SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº 10 UNID 1000 

132 SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº 12 UNID 1000 

133 
SONDA NASOENTERAL Nº 10 UNID 1000 

134 
SONDA NASOENTERAL Nº 12 UNID 500 

135 SONDA NASOGASTRICA Nº 06 UNID 1000 

136 SONDA NASOGASTRICA Nº 08 UNID 500 

137 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML (AMPOLA) UNID 100 

138 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML (FRASCO) UNID 100 

139 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML (FRASCO) UNID 100 

140 SWAB PARA AMOSTRA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO CARY 

BLAIR (CAIXA C/ 100) 

CAIXA 20 

141 TERMÔMETRO CLÍNICO AXILAR DE 35ºC A 42º C DIGITAL UNID 20 

142 TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO FEBRE DE TESTA 

BEBE 
UN 10 

143 TERMÔMETRO P/ CAIXA DE VACINA UNID 40 

144 
TESOURA ÍRIS / CURVA 11,5 CM (P/ RETIRADA DE PONTOS) UNID 15 

145 TESOURA ÍRIS/ RETA 11,5 CM UNID 30 

146 
TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE UNID 200 

147 TOUCA HOSPITALAR DESCATÁVEL MATERIAL NÃO TECIDO 

GRAMATURA 20G/M2 C/ 100 
PACOTE 200 

148 VASELINA LÍQUIDA (LITRO) LITRO 20 

149 IODO DEGERMANTE (FRASCO 01 LITRO) LITRO 10 

150 IODO TÓPICO (PVPI) (FRASCO 01 LITRO) LITRO 10 

151 
CLOREXIDINA 2% AQUOSA LITRO 100 

152 CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE LITRO 100 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para futura aquisição de materiais de enfermagem, destinados a Dep. Municipal 

de Saúde, com entrega parcelada, de acordo com a necessidade do município, conforme este termo. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a necessidade de abastecimento da rede municipal de saúde, com materiais de 

enfermagem, com vistas a melhorar e oferecer, a cada dia, serviços de qualidade e excelência a população 

deste Município e atender plano de trabalho/referente a proposta da emenda  palamentar – Saude –  

Sec. De Est. Da Sáude. 

 

O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente e acompanhado da nota fiscal 
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correspondente, devidamente preenchida e nos quantitativos solicitados. 

 

A entregar o produto deverá ocorrer dentro do horário previsto, na requisição, para recebimento que 

será obrigatoriamente de 8h00 as 11h00min e de 13h00min as 16h00min de segunda a sexta-feira no 

POSTO DE SAUDE, sito à Rua Rui Barbosa nº 999, Centro – Salto Grande (SP), no prazo máximo de 

07 (sete) dias após o recebimento do Pedido de Compra. 
 

A LICITANTE se responsabiliza pela boa qualidade dos produtos entregues, devidamente regularizados 

junto à ANVISA, se comprometendo restituir ou substituir aquele fora da qualidade exigida, máximo de 

05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos. 
 

Os materiais relacionados deverão ser de primeira linha e qualidade, atender as normas técnicas 

brasileiras, do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária e demais normas aplicáveis ao objeto deste 

certame, inclusive os dispositivos da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

O Município reservar-se o direito de adquirir quantidades inferiores às licitadas, se as suas necessidades 

assim o exigirem. 

 

Somente serão aceitos produtos com validade igual ou superior a 12 (doze) meses, contados a partir da 

entrega do produto; exceto aqueles materiais que por sua natureza/característica o exige. 

 

Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o 

uso. Rotulado de acordo com a legislação em vigor. 

 

O transporte e a descarga dos produtos correrão por conta da licitante sem qualquer custo adicional 

solicitado posteriormente, bem como, todas as despesas com fretes, impostos, seguros e todas as demais 

despesas necessárias para o fornecimento do objeto do contrato. 
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1. HABILITAÇÃO 

ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

Os documentos relativos à habilitação das empresas declaradas detentoras das melhoras ofertas, deverão 

ser encaminhados em originais, cópias autenticadas ou conforme os termos do quanto dispõe a Lei 

13.726/2018, no prazo máximo de cinco dias uteis, contados da data da sessão pública, juntamente com 

a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura do  Município de Salto 

Grande/SP, 

no endereço abaixo: 

Prefeitura Municipal de Salto Grande 

Av. Rangel Pestana, nº 449 – Centro – Salto Grande/SP – CEP: 19920-007 A/C Setor de Licitação 

 
1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Ata de Registro de Preços social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedadescomerciais; 

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;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. 

1.2.2 REGULARIDADE CADASTRAL 

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

1.2.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo a 

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

1.2.3 REGULARIDADE FISCAL 

1.2.3.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

1.2.3.2 Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 

1.2.3.4 Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei; 

1.2.3.5 Prova de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

1.2.3.6 Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões relativas aos itens 

7.1.3.1 e 7.1.3.4 em uma única certidão, denominada “Certidão de regularidade das contribuições 

previdenciárias e de terceiros”. 

 
1.2.4 REGULARIDADE TRABALHISTA 

1.2.4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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1.2.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.2.5.1 Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não 

não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes 

(Anexo VII); 

1.2.5.2 Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo Vlll). OBS.: Caso alguma certidão expedida 

pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, seja POSITIVA, reserva- se a si o direito 

de só aceitá-la se a mesma contiver expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do Artigo 206 

do Código Tributário Nacional. 

1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

1.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da 

proposta; 

OBS. Caso alguma certidão expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 

seja POSITIVA, reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver expressamente o efeito de 

NEGATIVA, nos termos do Artigo 206 do Código Tributário Nacional. 

1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1.4.1 Comprovação de capacidade técnica, através da apresentação de Atestado de capacidade técnica, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante comprove ter fornecido 

produtos compatíveis em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 

1.4.2 O atestado apresentado deve conter: dados do contratado e do contratante (razão social, endereço 

completo, CNPJ, e responsável pelas informações que assina o documento), identificação do objeto 

fornecido com os respectivos quantitativos e local de fornecimento. 

10.4.3 Alvará ou licença sanitária para funcionamento, conforme o caso, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da sede do licitante. Caso o documento exigido nest alínea 

não indique a sua validade, considerar-se-á o prazo de 12 (doze) meses, contados da sua emissão; 

1.5 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser 

autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito 

qualquer documento em papel termo sensível (Fac-ímile). As cópias deverão ser apresentadas 

perfeitamente legíveis. 

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

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-hes prazo para atendimento. 

1.7 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 

para a habilitação. 

1.8 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços 

seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, 

simultaneamente. 

1.9 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 
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prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da 

data estabelecida para o recebimento das propostas. 

1.10 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 

negativa. 

1.11 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Ata de Registro de Preços, ou revogar a 

licitação. 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação, Pregão, na Forma 

Eletrônica nº 05/2020, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 
NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 
REPRESENTANTE e CARGO:  CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital, incluindo a marca 

dos produtos ofertados. 

 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 

transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre acontratação. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

 
LOCAL E DATA 

 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE 

LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 

do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno 

conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 

quais venha a participar; 

II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 

fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter 

pleno conhecimento; 

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema 

Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo 

IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 

Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o 

prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou emandamento. 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização 

do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações 

prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários 

do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 

 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

OBSERVAÇÃO: 

OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 

ANEXAR CÓPIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOCIAL E ÚLTIMAS 

ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 

BLL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 
 
 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp  

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp  

 
O Licitante reconhece que: 

 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por 

eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu usoindevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 

do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 

sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não 

pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações 

do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha 

ou de Chave Eletrônica. 

 
Local e data 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

 
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

(SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR) 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 

adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 

mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações doBrasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em 

parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 

60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote 

adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e 

juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA 

e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático 

cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o 

licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma 

eletrônica no respectivo lote cancelado. 

 
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao 

sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa 

de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as 

regras usuais do mercado. 

 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 

responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR CÓPIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOCIAL E 

ÚLTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

 
CNPJ/MF Nº  , sediada. 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº instaurada                            pela                             Prefeitura 

Municipal de  , que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 
(Local e Data) 

 

 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

 

 
CNPJ/MF Nº  , sediada 

 

 

 
 

(Endereço Completo) 

 

 

 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

 

 
(Local e Data) 

 

 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

 
CNPJ/MF Nº  , sediada 

 

 

 
 

(Endereço Completo) 

 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 

27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

 
(Local e Data) 

 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 

 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

 
DECLARAÇÃO 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser 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 ME/EPP , para efeito do disposto na LC123/2006 

 

 
Local e data   

 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO X 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão ............................................... da 

Prefeitura   de Salto Grande,   que a  empresa .............................................................................. tomou 

conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir 

todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

 

 
 

Local e data: 

 

 

 
Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 

DECLARAÇÃO 

(Razão social)  , CNPJ  , 

sediada (endereçocompleto)       

 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade  nº  , instaurada pelo Município de Salto Grande/SP, não integra 

nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão 

direto ou indireto da Administração Municipal. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente. Data 

Local  _ 

 

Nome do declarante    
 

RG   
 

 

CPF   
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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ANEXO XII 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE XXXXXXXX QUE 

FIRMAM A PREFEITURA DE SALTO GRANDE E A EMPRESA XXXXXXX 

ATA DEREGISTRODEPREÇOS Nº ............................................... /2020 

Aos   dias do mês do ano de dois mil e vinte, 

por este instrumento de um lado o MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, CNPJ Nº 46.211.686/0001-60, com endereço à Rua Rangel Pestana, nº 449, na cidade 

de Salto Grande, Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo, representado pelo Prefeito Sr. JOÃO 

CARLOS RIBEIRO, portador do RG nº 20.096.155- SSP/SP e do CPF nº 137.181.168-71, residente e 

domiciliado à Rua Barreto Filho, nº 1142, Vila São João, nesta, CEP 19920-000 e o FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE – FMS, inscrito no CNPJ sob Nº 97.536.392/0001-40, com endereço à Rua 

Rui Barbosa n.999, na cidade de Salto Grande, Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo, representado 

pela FRANCIELE POCAY, RG Nº 41.955.109-8 SSP-SP, Diretora do Departamento Municipal de 

Saúde, e de outro lado ....................................celebram o presente termo, com fulcro no processo 

administrativo..........................Pregão Eletronico  nº   Os contraentes 

enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e 

normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional 

e  irrestritamente,  às  suas  estipulações   e  ao   edital   e  anexos   da  respectiva  pregão   eletronico   

nº  que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos 

legais. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1. A presente ata de registro de preços tem por objeto o registro de preços visando futura Aquisição de 

MATERIAL DE ENFERMAGEM para atender o departamento Municipal de Saúde, de acordo com a 

necessidade, conforme ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº, que passa a fazer 

parte para todos os efeitos desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDADE VALOR 

UNIT 

VALOR 

GLOBAL 

DO ITEM 

      

      

      

      

      

      

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

DA FORMA DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E DAS 

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA: 

2.1. Local de entrega: OS MATERIAL DE ENFERMAGEM S devem ser entregues, nos termos da 

requisicao, no horário previsto das 8h00 às 11h00min e de 13h00min às 16h00min de segunda a 

sexta-feira no POSTO DE SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE CIDINHA LEITE, sito à 
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Rua Rui Barbosa nº 999, Centro – Salto Grande (SP). 

2.2. O MATERIAL DE ENFERMAGEM deve ser entregue no prazo máximo de 07 (sete) dias a contar 

da expedição da data da requisição, seguindo rigorosamente as especificações do edital e em 

embalagens adequadas, entendendo-se como tal aquelas que acondicionam devidamente o produto, que 

correspondam efetivamente à apresentação do produto registrado no Ministério da Saúde. 

2.3. O MATERIAL DE ENFERMAGEM deve ter validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da 

data de entrega. 

2.4. O MATERIAL DE ENFERMAGEM entregue pela empresa vencedora que não atenderem as 

especificações do edital serão automaticamente devolvidos ao fornecedor, sem ônus para a Prefeitura. 

2.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas com carga e descarga (inclusive a decorrente 

de eventual devolução e reposição da mercadoria recusada por não atender ao edital) , seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto. 

2.6. O objeto da presente licitação será recebido: 

- provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação; 

– definitivamente, após análise das características do objeto entregue, o qual deverá estar de pleno acordo 

com o Termo de Referência, ressaltando que o recebimento definitivo não exime a empresa vencedora 

de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança do produto entregue. 

2.7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

2.7.1. O Município de Salto Grande, designará um gestor para exercer a fiscalização do contrato 

resultante desta licitação que, se necessário, registrará todas as ocorrências e/ou deficiências em relatório, 

cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. O acompanhamento e a 

fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da execução do objeto e 

da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. A 

existência e a atuação da fiscalização pelo município em nada restringe a responsabilidade, única, integral 

e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor global da presente Ata de Registro de Preços é de R$ xxxxxxxxx. 

3.2. Os recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação correrãofuturamente. 

CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Salto 

Grande. 

4.2. Os pagamentos serão efetuados no décimo dia do mês subsequente ao mês de entrega, 

correspondendo a quantidade do produto efetivamente entregue durante àquele mês, ao preço vigente na 

data da entrega, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada das respectivas 

requisições, após regular liquidação, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64. 

4.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 02 (dois) dias após a data de sua apresentação válida. 

4.4. Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja a qualquer 

título. 

4.5. Os valores devidos serão creditados em contas, em nome da empresa contratada, previamente 

identificada, a saber: 
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Conta: 

Agência 

Banco 

4.6. A empresa licitante, promover a emissão da apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável(eis) e registrada no Setor competente e 

empenhada na Contabilidade da Prefeitura em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, utilizando 

o CNPJ deste, conforme constará adiante: 

 

a)- Deverá constar na Nota Fiscal o Número do Processo Administrativo................. e do Pregão 

Eletrônico.................. O licitante VENCEDOR por ocasião da emissão da Nota Fiscal Eletrônica, 

deverá, necessariamente, fazê-la em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS, utilizando o 

CNPJ sob Nº 97.536.392/0001-40, com endereço à Rua Rui Barbosa n.999, na cidade de Salto Grande. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DA VIGÊNCIA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura pelo período 

de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. Fornecer o objeto licitado, estritamente, com as mesmas características das especificações 

exigidas neste Termo de Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação 

vigente, Edital e seus anexos; 

6.1.1. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 

CONTRATANTE referente à forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais 

obrigações assumidas. 

6.1.2. No ato da entrega, a CONTRATADA, de posse da Nota de Empenho, deverá apresentar a Nota 

Fiscal/Fatura correspondente ao fornecimento do produto ao setor competente, a qual será atestada por 

servidor designado pela CONTRATANTE; 

6.1.3. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do Ata de Registro de Preços, qualquer 

motivo que impossibilite o fornecimento do material, nas condições pactuadas. 

6.1.4. O período de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

recebimento dos equipamentos. 

6.1.5. O fornecedor deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia, 

sem qualquer custo à contratante. 

6.1.6. Deverá citar em sua proposta a sistemática de assistência técnica, com nome e endereço do(s) 

representante(s) autorizado(s) a prestar (em) estes serviços. 

6.1.7. Durante o período de garantia, todas as despesas decorrentes da manutenção preventiva ou 

corretiva, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

6.2. DO CONTRATANTE 

6.2.1. Receber o material. 

6.2.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto, conforme cláusula 4ª. 

6.2.3. Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas em Edital, bem como recusar os 

serviços e/ou materiais que estiverem em desacordo. 

CLÁUSULA SÉTIMA DO VÍCIO OCULTO 

7.1. Quaisquer danos ocorridos no(s) equipamento(s), e ficar (em) constatado(s) que foram ocultos 
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dolosamente por parte da CONTRATADA, a presente Ata de Registro de Preços será rescindido e 

aplicadas as sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/02, e subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal n°. 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 

Cadastro de Fornecedores. 

CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES 

8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 

praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 

8.2. As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as disposições da 

Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 

Fornecedores. 

8.3. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do Ata de Registro de 

Preços, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada. 

8.4. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e 

sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

8.5. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 

cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

CLÁUSULA NONA DO FORO 

9.1. As partes elegem o Foro da Comarca de XXX-SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da 

presente Ata de Registro de Preços. 

9.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

Salto Grande/SP, xx de xxxxx de 2020. 
 

 

 

João Carlos Ribeiro - Prefeito Municipal - Contratante 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Contratada 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP 

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM): XXX/2.020. 

OBJETO: MATERIAL DE ENFERMAGEM para o DepartamentoMunicipal de Saúde, de acordo com 

o termo de referência do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/xxxx. 

 
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 sistemaeletrônico; 

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. 

 
Salto Grande/SP, XX de XXXX de 2020. 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 

RG 

Data de Nascimento: 

Endereço residencial completo: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Telefone(s): 

 
Assinatura:   
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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:    

 

 

 

 

Pela CONTRATADA: 
 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 

RG: 

Data de Nascimento: 

Endereço residencial completo: 

E-mail licitação: 

E-mail pessoal: 

Telefone(s): 

 
Assinatura:______________________________________ 
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