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(EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP)

 
1 - PREÂMBULO 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 
Compras e Licitações,torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Setor de 
Compras e Licitações, localizada na Rua Capitão Pinto de Melo, n.º 485, Paranapanema/SP, será realizada 
licitação na modalidade de PREGÃO PRES
processado de acordo com o que determina a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 
Municipal n.º 1.092, suplementarmente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 
de 07 de agosto de 2014, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.
 
1.2 - Os documentos referentes ao 
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema, até 
 
1.3 - A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das 
legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
 
1.4 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;  
ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
ANEXO VI –MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP.
ANEXO VII – PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
 
2 – DO OBJETO 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 14.161.907000/1130
desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de deliberação CIB nº 48 de 
18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste edital.
 

3 – DO PREÇO 
3.1 - Estima-se o valor totaldesta licitação em
reais, trinta e dois  centavos
REFERÊNCIAe Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 
Ministério da Saúde.  
 
3.2 - Os valores indicados no ANEXO I 
praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 
torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Setor de 

Compras e Licitações, localizada na Rua Capitão Pinto de Melo, n.º 485, Paranapanema/SP, será realizada 
PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO

processado de acordo com o que determina a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 
Municipal n.º 1.092, suplementarmente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 
de 07 de agosto de 2014, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes n.º 1 
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema, até as 09h00min do dia 28 de fevereiro 

A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das 
legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 

Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
TERMO DE REFERÊNCIA; 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXXIII DO ART. 7º DA 

URAÇÃO;  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP.
PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 
e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 14.161.907000/1130
desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de deliberação CIB nº 48 de 
18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013)

TERMO DE REFERÊNCIA deste edital. 

desta licitação em R$ 55.323,32 (cinqüenta e cinco mil, trezentos vinte e três 
centavos), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I 

REFERÊNCIAe Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 

Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média
praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, por meio do Setor de 
torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Setor de 

Compras e Licitações, localizada na Rua Capitão Pinto de Melo, n.º 485, Paranapanema/SP, será realizada 
MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será 

processado de acordo com o que determina a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 
Municipal n.º 1.092, suplementarmente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a 
Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 
de 07 de agosto de 2014, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 

e os envelopes n.º 1 - “PROPOSTA” e n.º 2 - 
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras, localizado na sede da Prefeitura 

28 de fevereiro  de 2020. 

A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXXIII DO ART. 7º DA 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP. 

aquisição de equipamentos 
e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 14.161.907000/1130-02- itens 
desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de deliberação CIB nº 48 de 

), conforme especificações 

cinqüenta e cinco mil, trezentos vinte e três 
com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIAe Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 14161.907000/1130-02 do 

TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos preços 
se o valor do objeto em licitação, não 
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vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade 
de sua proposta, atendendo os fatores 
 
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Paranapanema:
Econômica 449052990000, Despesa 1836
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar deste pregão 
PORTEinteressadas, do ramo de ativid
que atendam as exigências de habilitação.
 
5.2 - Será vedada a participação: 
a) De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o 
Município de Paranapanema, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93;
b) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93;
c) De quem estiver sob processo de falência;
d) Sob a forma de consórcio; 
e) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município de Paranapanema, nos termos do artigo 7º 
da Lei n.º 10.520/2002; 
f) Estrangeiras que não funcionam no País;
g) De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993;
h) Não enquadradas como ME/EPP.
 
5.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante.
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
6.1 - Todos os licitantes poderão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por intermédio de um 
representante que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, venha a responder por sua representada
credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente.
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes 
6.2.1 - Instrumento público de procuração, 
ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade 
em vigor. A referida procuração dev
6.2.2 - Instrumento particular de procuração
de identidade do signatário para confrontação da assinatura, nos termos do art. 3º,
poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, 
acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima e dos documentos 
de eleição de seus administradores. 
(Proposta) e n.º 02 (Habilitação). 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante
do respectivo estatuto ou contrato socia
cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documento
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vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade 
de sua proposta, atendendo os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura Municipal da 

Estância Turística de Paranapanema:Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, Categoria 
449052990000, Despesa 1836. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar deste pregão APENAS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e 

que atendam as exigências de habilitação. 

a) De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o 
de Paranapanema, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93; 

b) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93; 

De quem estiver sob processo de falência; 

e) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município de Paranapanema, nos termos do artigo 7º 

f) Estrangeiras que não funcionam no País; 
isquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993;

h) Não enquadradas como ME/EPP. 

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante.

DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por intermédio de um 

representante que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste procedimento 
ha a responder por sua representadaneste procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato de 

se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente.

á por um dos seguintes meios: 
Instrumento público de procuração, devidamente autenticado em cartório,

ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade 
A referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 (Habilitação).

Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, acompanhado de cópia do documento 
de identidade do signatário para confrontação da assinatura, nos termos do art. 3º,
poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, 
acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima e dos documentos 

ministradores. A referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 
 

se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante
do respectivo estatuto ou contrato social, acompanhada do original ou cópia devidamente autenticada em 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documento

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Divisão de Licitações e Contratos 

 

Página 2 de 23 

vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade 
e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 

A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura Municipal da 
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, Categoria 

APENAS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
ade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e 

a) De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o 
 

b) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 

e) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município de Paranapanema, nos termos do artigo 7º 

isquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993; 

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante. 

se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por intermédio de um 
representante que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste procedimento 

, devendo, ainda, no ato de 
se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

devidamente autenticado em cartório, com poderes para formular 
ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade 

erá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 (Habilitação). 
acompanhado de cópia do documento 

de identidade do signatário para confrontação da assinatura, nos termos do art. 3º, da Lei 13.726/2018, com 
poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, 
acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima e dos documentos 

A referida procuração deverá estar fora dos envelopes n.º 01 

se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, cópia simples 
acompanhada do original ou cópia devidamente autenticada em 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 
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administradores.O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 
(Habilitação). 
 
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no presente 
certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
 
6.4 - O licitante que não contar com representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos 
em seu nome por conta de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, 
de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 
ordenação das propostas e apuração do menor pre
 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 
presente licitação. 
 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. 
 
6.7 - No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, 
condição essencial para participação no certame licitatório:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no 
declaração deverá estar fora dos envelopes n.º 1 (Proposta) e 
b) Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
VI do Edital), conforme o caso e a fim de gozar dos benefícios contemplados na Lei Complementar n.º 
123/2006. Referida declaração, TAMBÉM, 
 
6.8 - Encerrada a etapa de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes 
retardatários. 
 
6.9 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os
de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 
seguintes dizeres em sua face externa:
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE PARANAPANEMA
ENVELOPE N.º 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE PARANAPANEMA
ENVELOPE N.º 2 

 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1 - O Anexo II - FORMULÁRIO 
deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
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O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no presente 
exclusão sumária das representadas. 

O licitante que não contar com representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos 
em seu nome por conta de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 

das propostas e apuração do menor preço. 

Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 

derão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. 

No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, 
condição essencial para participação no certame licitatório: 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato 
impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no Anexo III ao presente Edital. 
declaração deverá estar fora dos envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação).

Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo constante do ANEXO 
VI do Edital), conforme o caso e a fim de gozar dos benefícios contemplados na Lei Complementar n.º 

Referida declaração, TAMBÉM, deverá estar fora dos envelopes nºs 1 e 2.

Encerrada a etapa de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes 

á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os
de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 
seguintes dizeres em sua face externa: 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE PARANAPANEMA
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2020 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE PARANAPANEMA
ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2020 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, 
deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 
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O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 01 (Proposta) e n.º 02 

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no presente 

O licitante que não contar com representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos 
em seu nome por conta de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 

Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 

derão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  

No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, 

e inexistência de qualquer fato 
ao presente Edital. A referida 

n.º 2 (Habilitação). 
(conforme modelo constante do ANEXO 

VI do Edital), conforme o caso e a fim de gozar dos benefícios contemplados na Lei Complementar n.º 
deverá estar fora dos envelopes nºs 1 e 2. 

Encerrada a etapa de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes 

á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos 
de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE PARANAPANEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE PARANAPANEMA 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, 
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7.2 -A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do 
proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente redigida com clareza, 
datilografada ou impresso, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o 
entendimento, datada no dia da apresentação dos envelopes, assinada e rubricad
representante do proponente, devendo nele constar, obrigatoriamente:

a) Dados cadastrais; 
b) Descrição dos equipamentos/materiais, de acordo com o Anexo I do Edital;
c) Indicação da marca, quando cabível
d) Indicação obrigatória do preçounitário e 
extenso. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros;
e) Indicação do representante legal que firma a pro
f) Local, data, assinatura, e identificação do signatário.
 
7.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
 
7.4 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
 
7.5 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 
proposta. 
 
7.6 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua aprese
 
7.7 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I 
REFERÊNCIA, desclassificando-
inexequíveis(art. 40, inciso X e 48, inciso II e pará
 
7.8 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e 
dos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal n.º 1092e da Lei Federal n.º 8.666/93, no 
couber, e demais normas suplementares aplicáveis.
 
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventua
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros.

 
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da

 
8.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições 
de participação. 

 
8.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar será verificada.
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A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente redigida com clareza, 

datilografada ou impresso, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o 
entendimento, datada no dia da apresentação dos envelopes, assinada e rubricad
representante do proponente, devendo nele constar, obrigatoriamente: 

Descrição dos equipamentos/materiais, de acordo com o Anexo I do Edital; 
, quando cabível; 

Indicação obrigatória do preçounitário e global, expresso em moeda corrente nacional, 
m caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros;

Indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura; 
Local, data, assinatura, e identificação do signatário. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 

fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua aprese

á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I 
-se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente 

(art. 40, inciso X e 48, inciso II e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93).

A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e 
dos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal n.º 1092e da Lei Federal n.º 8.666/93, no 
couber, e demais normas suplementares aplicáveis. 

DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros. 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições 

Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
ada em primeiro lugar será verificada. 
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A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente redigida com clareza, 

datilografada ou impresso, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o 
entendimento, datada no dia da apresentação dos envelopes, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo 

expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por 
m caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
dificultar o julgamento. 

Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 

Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação. 

á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I - TERMO DE 
se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente 

grafos, da Lei Federal n.º 8.666/93). 

A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e 
dos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal n.º 1092e da Lei Federal n.º 8.666/93, no que 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
l descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições 

Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
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8.5 - Para efeitos de habilitação, todos
do envelope n.º 02 - habilitação os seguintes documentos:
 
8.5.1-Habilitação Jurídica (Art. 28 da Lei 8.666,
a) Ato de criação do licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; e 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
 
b) Decreto de autorização, em se tr
ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir.  
 
8.5.1.1- Os documentos relacionados nas alíneas dosubitem 8.1.1 “
“Habilitação”se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
 
8.5.2-Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do cer
c) Prova de regularidade para com as 
na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa
(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
c2) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame;
d) Prova de regularidade perante a 
do Trabalho, aprovado pelo Decreto
www.tst.gov.br; 
d.1) A Prova de regularidade perante a 
momento de apresentação dos documentos de habilitação.
 
8.5.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, 
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e
alguma restrição (LC n.º 123, art. 43, 

8.5.2.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
documentação, pagamento ou parcelamento do
positivas com efeito de certidão negativa

8.5.2.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.2.1.1, implicará na 
decadência do direito à contratação
Administração convocar os licitantes remanescentes n
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inc
revogar a licitação (LC n.º 123, art. 43, § 2º)
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todos os licitantes que ofertarem menor preço, deverão apresentar dentro 
habilitação os seguintes documentos: 

(Art. 28 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 
Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim 

Os documentos relacionados nas alíneas dosubitem 8.1.1 “não precisarão constar do 
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 29 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993):
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do cer
Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, da sede do licitante ou outra equivalente 

na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais 
(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;  
c2) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que poderá ser obtida no site 

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de Licitações no 
momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documen
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 

(LC n.º 123, art. 43, caput); 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e

05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o 
, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 123, art. 43, § 1º); 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.2.1.1, implicará na 
atação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para 
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei n.º 10.520/02 ou 

(LC n.º 123, art. 43, § 2º). 
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os licitantes que ofertarem menor preço, deverão apresentar dentro 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

atando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim 

precisarão constar do Envelope n.º 2 - 

(Art. 29 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 
do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

, conforme o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

, da sede do licitante ou outra equivalente 

, relativa a Tributos Federais 

c2) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

A da Consolidação das Leis 
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que poderá ser obtida no site 

será atualizada pela Comissão de Licitações no 

deverão apresentar toda a documentação 
, mesmo que esta apresente 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
a contar do momento em que o proponente for declarado o 

, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.2.1.1, implicará na 
, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 

a ordem de classificação, para sessão pública, retomar 
iso XXIII da Lei n.º 10.520/02 ou 
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8.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da s
emissão anterior à data da entrega das propostas de até 90 (noventa) dias (anteriores a licitação);
 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica;  
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
 
c) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do 
Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de apresentar os demais 
documentos de habilitação econômico
 
8.5.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal
Lei n.º 9.854/99 e no Decreto n.º 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nã
partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo Anexo IV;
 
b) Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar as 
declarações nos termos que seguem: 
I) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato 
deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a 
recuperação judicial. 
 
II) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do 
contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do 
recuperação extrajudicial. 
 
c)Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que caso 
vencedora do presentecertame, conforme o caso, terá condições de apresentar os seguintes documentos como 
condição para emissão da Nota de Empenho e Ordem de Compra.
- Notificação ou isenção dos produtos na ANVISA;
- Autorização de Funcionamento Especial 
 
8.6- Disposições gerais sobre a documentação de 
8.6.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia, autenticada por cartório competente ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada 
do original para que seja autenticado pelo
publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, 
separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.

 
8.6.2 - Todos os documentos expedidos pel
ou procurador, com identificação clara do subscritor.

 
8.6.3 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o 
número do CNPJ e endereço respect
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QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993):
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de 
emissão anterior à data da entrega das propostas de até 90 (noventa) dias (anteriores a licitação);

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

c) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de Recuperação 
Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de apresentar os demais 
documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  

COMPLEMENTAR 
Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

Lei n.º 9.854/99 e no Decreto n.º 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo Anexo IV; 

Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar as 
declarações nos termos que seguem:  
I) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato 

ntar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de 

II) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do 
contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do 

Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que caso 
vencedora do presentecertame, conforme o caso, terá condições de apresentar os seguintes documentos como 

para emissão da Nota de Empenho e Ordem de Compra. 
Notificação ou isenção dos produtos na ANVISA; 
Autorização de Funcionamento Especial – AFE da licitante na ANVISA, exceto para comércio varejista

isposições gerais sobre a documentação de habilitação 
Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia, autenticada por cartório competente ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada 
do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio, 
publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, 
separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal 
ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o 
número do CNPJ e endereço respectivo. 
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FINANCEIRA (Art. 31 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993): 
ede do licitante, com data de 

emissão anterior à data da entrega das propostas de até 90 (noventa) dias (anteriores a licitação); 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.  

E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de Recuperação 
Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de apresentar os demais 

Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
Lei n.º 9.854/99 e no Decreto n.º 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

o emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar as 

I) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato 
ntar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 

jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
LICITANTE está cumprindo o plano de 

II) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do 
contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de 

Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que caso 
vencedora do presentecertame, conforme o caso, terá condições de apresentar os seguintes documentos como 

AFE da licitante na ANVISA, exceto para comércio varejista; 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia, autenticada por cartório competente ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada 

Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio, 
publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, 

o licitante deverão estar subscritos por seu representante legal 

Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o 
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8.6.4- Não serão aceitos protocolos de entrega 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos

 
8.6.5- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como 
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
propostas; 

 
8.6.6- Se o licitante for a matriz, todos os documentos
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

 
8.6.7- Caso o licitante pretenda que
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, 
no subitem 8.1. 

 
8.6.8- A entrega de documento de habilitação que apresente falha nã
inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no subitem 
seguintes deste edital. 

 
8.6.9- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio, 
aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 

 
8.6.10 - A Administração reserva-
todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a 
esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93).
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
9.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados 
os documentos indicados no item 6.
 
9.2 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das 
interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes 
HABILITAÇÃO. 
 
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

 
9.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de 
Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro as 
declarações nos moldes do Anexo III e VI
envelopes n.º 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equi
que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

protocolos de entrega ou solicitação de documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos, inclusive no que se refere às certidões;

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como 
90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, 

A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a 
do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no subitem 

O Pregoeiro ou a Equipe de apoio, durante a sessão, diligenciará efetuando consulta na Internet junto 
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de 
todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a 
esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 

DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando

credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados 
s indicados no item 6. 

Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das 
interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO

elopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de 
antes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro as 

Anexo III e VI. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos 
envelopes n.º 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equi
que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Divisão de Licitações e Contratos 

 

Página 7 de 23 

solicitação de documentos em substituição aos 
, inclusive no que se refere às certidões; 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como 
imediatamente anteriores à data de apresentação das 

deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta 

o sanável na sessão acarretará a 
do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no subitem 8.5.2.1.1 e 

diligenciará efetuando consulta na Internet junto 
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de 
todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a 

No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados 

Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das 
PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA 

elopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 

Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de 
antes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro as 

. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos 
envelopes n.º 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no 
que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
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9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
anexos, considerando-se como tais as que 
simples manifestação de vontade de seu representante.
 
9.6 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente 
 
9.7 - Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até 
então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente 
desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de clas
 
9.8 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes 
dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço 
superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo
classificadas na forma do item 9.7.
 
9.9 - Não havendo pelo menos 03 (
a dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentarem as melhores propostas, até o máximo 
de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados.
 
9.10 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já 
existentes. 
 
9.11 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido anteriormente 
ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, 
primeiro.  
 
9.12 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando
constantes deste edital. 
 
9.13 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeir
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM
 
9.14 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de 
preços definidos pela Administração.
 
9.15 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido 
preço melhor.  
 
9.16 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.17 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para 
habilitação do licitante classificado em primeiro lugar.
  
9.18 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contraria
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado.
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Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por 

simples manifestação de vontade de seu representante. 

As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente 

provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até 
se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente 

desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória.

O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes 
dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço 

até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas 
classificadas na forma do item 9.7. 

03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, serão chamadas 
ntantes dos licitantes que apresentarem as melhores propostas, até o máximo 

de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 

O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
as, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já 

Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido anteriormente 
ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado 

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas 
MENOR PREÇO POR ITEM, consignando-a em ata.

Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de 
la Administração. 

O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido 

Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 

Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para 
habilitação do licitante classificado em primeiro lugar. 

 
Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contraria

deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 
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Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por 

As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente pelo MENOR PREÇO. 

provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até 
se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente 

sificação provisória. 

O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes 
dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço 

se o procedimento para cada uma das propostas 

nas condições definidas no item anterior, serão chamadas 
ntantes dos licitantes que apresentarem as melhores propostas, até o máximo 

O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
as, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já 

Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido anteriormente 
prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado 

se o licitante desistente às penalidades 

o procederá à classificação definitiva das propostas 
a em ata. 

Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de 

O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido 

Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 

Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para 

Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo 
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9.19 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública
habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.1.2.1 e seguintes deste edital.
 
9.20 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por 
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
 
9.21 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
 
9.22 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja propo
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em 
segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos licitantes classifi
prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.
 
9.23 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 
declarado vencedor do certame, abrindo
interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento.
 
9.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 
devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação 
de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
envelopes dos licitantes classificados, não declarados vencedores do 
Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário.
 
9.25 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar
praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da 
Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
 
9.26 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação.
 
10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Com antecedência superior a 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
 
10.2 - As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Pe
encaminhadas  aos cuidados do Departamento de Licitações ou protocoladas no Setor de Licitações, estando 
disponível para atendimento de segunda a sexta
3713-9200. 
10.2.1 - Nos casos de Impugnação o(a) subscritor(a) deverá comprovar ter poderes para impugnar.
10.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data 
para a realização deste certame, exceto quando, inquestionav
propostas. 
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Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.1.2.1 e seguintes deste edital.

A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por 
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em 
segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos licitantes classifi
prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados. 

se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 
declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de 
interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 

Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 
ntes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação 

de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
envelopes dos licitantes classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do 
Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 

Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 
ência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da 

Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 

estipulado, contado do recebimento da convocação. 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
Com antecedência superior a 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Pe
aos cuidados do Departamento de Licitações ou protocoladas no Setor de Licitações, estando 

disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 h, no Paço Municipal

Nos casos de Impugnação o(a) subscritor(a) deverá comprovar ter poderes para impugnar.
Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data 

para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
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Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.1.2.1 e seguintes deste edital. 

A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por 

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

sta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em 
segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos licitantes classificados, sem 

se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 
de para manifestação da intenção de 

Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 
ntes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação 

de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os 
certame, permanecerão sob custódia do 

á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 
ência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da 

O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e 
aos cuidados do Departamento de Licitações ou protocoladas no Setor de Licitações, estando 

feira, das 10 às 16 h, no Paço Municipal ou pelo telefone (14) 

Nos casos de Impugnação o(a) subscritor(a) deverá comprovar ter poderes para impugnar. 
Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data 

elmente, a alteração não afetar a formulação das 
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10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
 
10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo
(três) dias, que começará a correr a partir da declaraç
meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo
imediata dos autos; 
10.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame 
no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá
lo devidamente informado à autoridade competente;
10.4.3 - Uma vez decididos os recursos 
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório;
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
endereço indicado no preâmbulo 
horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. Considerando que a presente aquisição será
8.666/93 fica dispensado a formalização de termo de contrato, sendo que este será substituído pela nota de 
empenho e ordem de fornecimento.
 
12 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
12.1 - A entrega serárealizada em parcela única
requisitante, mediante a expedição de requisição pelos representantes de referido setor. Os prazos e locais 
de entrega são os consignados no Anexo I desde Instru

12.1.1 - O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que 
dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas 
as especificações, contidas neste Termo de Referência e 

 
12.2 - O objeto será recebido conforme a seguir:
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e ou
encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo 
aprovados será efetivado o recebimento definitivo, com aposiçã

 
12.3 - Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

 
12.4 - Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá o prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas para substituir os rejeitados.
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A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

s do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo

que começará a correr a partir da declaração do vencedor, para a apresentação das razões por 
meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo

A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 

do processo à autoridade competente para a homologação; 
Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá

lo devidamente informado à autoridade competente; 
Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade 

dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório; 

O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 8h às 12h horas e das 13h às 17h 

se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Considerando que a presente aquisição será de entrega imediata, nos termos do art. 62, § 4º da Lei n.º 
8.666/93 fica dispensado a formalização de termo de contrato, sendo que este será substituído pela nota de 
empenho e ordem de fornecimento. 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
árealizada em parcela única, nas quantidades solicitadas pelo departamento 

requisitante, mediante a expedição de requisição pelos representantes de referido setor. Os prazos e locais 
de entrega são os consignados no Anexo I desde Instrumento. 

O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que 
dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas 
as especificações, contidas neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.

O objeto será recebido conforme a seguir: 
: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 

especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, 
encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 

: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo 
aprovados será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal.

Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá o prazo 
para substituir os rejeitados. 
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A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 

s do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 

ão do vencedor, para a apresentação das razões por 
meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na 
pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e 

Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade 
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 

terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 

As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
às 12h horas e das 13h às 17h 

se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 

de entrega imediata, nos termos do art. 62, § 4º da Lei n.º 
8.666/93 fica dispensado a formalização de termo de contrato, sendo que este será substituído pela nota de 

, nas quantidades solicitadas pelo departamento 
requisitante, mediante a expedição de requisição pelos representantes de referido setor. Os prazos e locais 

O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que 
dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas 

no Edital para a Aceitação Definitiva. 

: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 
tros dados pertinentes e, 

: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo 
o de assinatura no documento fiscal. 

Na hipótese dos produtos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá o prazo 
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12.5 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal 
8.666/93). 
 
13– DO PAGAMENTO 
13.1 - O pagamento devido à(s) Adjudicatária(s)
apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente 
as especificações do objeto desta licitação
13.1.1 - No documento fiscal deverá constar o número do Contrato, número do Processo Licitatório, sob pena 
da devolução do documento e produtos, que será 
após processá-lo, encaminhará para a Tesouraria, para que seja efetuado o pagamento da mesma.
 
13.2 - O pagamento será feito através de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente a ser 
fornecida pela Adjudicatária, ou cheque nominal a seu favor, a 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
 
13.3 - Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal ensejará a suspensão do pagamento até 
regularização. 
 
13.4 - A Prefeitura Municipal da Estância Tur
pagamentos devidos à Adjudicatária, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas 
por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital.
 
13.5 - Em nenhuma hipótese e e
propostos. 
 
13.6 - O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos 
por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atra
a hipótese de atraso no repasse financeiro pelo órgão convenente.
 
14– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital 
ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
14.2 - Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, pela inexecução total ou 
parcial deste contrato, a contratada, garan
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promoto
do certame, por prazo não superior a 2 (dois
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior. 
 
14.3 - Os licitantes sujeitar-se-ão, tam
cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de 
pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.
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A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal 

O pagamento devido à(s) Adjudicatária(s)será efetuado em até 30 (trinta) dias
apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente e liberação dos recursos federais

especificações do objeto desta licitação. 
No documento fiscal deverá constar o número do Contrato, número do Processo Licitatório, sob pena 

da devolução do documento e produtos, que será encaminhado à Diretoria de Finanças e Orçamento, que, 
lo, encaminhará para a Tesouraria, para que seja efetuado o pagamento da mesma.

O pagamento será feito através de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente a ser 
fornecida pela Adjudicatária, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema. 

Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal ensejará a suspensão do pagamento até 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema reserva-se o direito de descontar dos 
pagamentos devidos à Adjudicatária, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas 
por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital. 

Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços 

O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos 
por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento, ressalvada 
a hipótese de atraso no repasse financeiro pelo órgão convenente. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital 

às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 

Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, pela inexecução total ou 
parcial deste contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promoto
certame, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
ia autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

ão, também, à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por 
se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de 

pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado. 
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A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 

30 (trinta) dias após a entrega do objeto, 
e liberação dos recursos federais, de acordo com 

No documento fiscal deverá constar o número do Contrato, número do Processo Licitatório, sob pena 
encaminhado à Diretoria de Finanças e Orçamento, que, 

lo, encaminhará para a Tesouraria, para que seja efetuado o pagamento da mesma. 

O pagamento será feito através de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente a ser 
ser retirado na Tesouraria da Prefeitura 

Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal ensejará a suspensão do pagamento até 

se o direito de descontar dos 
pagamentos devidos à Adjudicatária, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas 

m tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços 

O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos 
so até o do efetivo pagamento, ressalvada 

A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital 
às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 

Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, pela inexecução total ou 
tida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

ia autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

multa correspondente a até 2% (dois por 
se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de 
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14.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
b) a aplicação de impedimento de 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02. 
 
14.5 - O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei 
n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida 
na seguinte proporção: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias, multa d
atraso; e 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias, até o limite de 10 (dez) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao 
dia do valor total dos produtos em atraso.
b1) A partir do 10º (décimo) dia de atraso estará caracterizada a inexecução total da obrigação assumida.
 
14.6 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. 
 
14.7 - A penalidade de multa, estabelecid
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha 
em face da Contratante. 
 
14.8 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das o
 
14.9 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
 
14.10 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal/trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 
cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a a
contratar com a Municipalidade pe
Federal n.º 10.520/02. 
 
14.11 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 
da data da intimação do interessado. 
 
14.12 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 
sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
 
14.13 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da 
primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
 
14.14 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de 
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A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

o às seguintes penalidades: 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 

ção de impedimento de  licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.  

icado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei 
n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida 

atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia do valor total dos produtos em 

atraso superior a 05 (cinco) dias, até o limite de 10 (dez) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao 
dia do valor total dos produtos em atraso. 

mo) dia de atraso estará caracterizada a inexecução total da obrigação assumida.

É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 

A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma isolada 
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha 

A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 

Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal/trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.2.1.1 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 

do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da L

O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis
da data da intimação do interessado.  

as multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da 
a parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de 
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A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

icado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei 
n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida 

e 0,1% (um décimo por cento) ao dia do valor total dos produtos em 

atraso superior a 05 (cinco) dias, até o limite de 10 (dez) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao 

mo) dia de atraso estará caracterizada a inexecução total da obrigação assumida. 

É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 

a na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma isolada 
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha 

utras, quando cabíveis. 

As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 

Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal/trabalhista das 
8.5.2.1.1 deste edital, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por 
plicação de impedimento de licitar e 

, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei 

05 (cinco) dias úteis contados 

03 (três) dias úteis da data de 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da 
a parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de 
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mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 
correspondente. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante 
desse certame, independentemente de transcrição.
 
15.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a pr
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
 
15.3 - A presente licitação poderá ser revogada na forma do art. 49 da Lei n.º 8.666/93. 
 
15.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
sob as penas da lei. 
 
15.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá
Prefeitura Municipal da Estância Turística 
antecede a data de abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais), através de 
Guia de Arrecadação ou gratuitamenteat
 

 
 
 
 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 

GERAIS 
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante 

desse certame, independentemente de transcrição. 

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a pr
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

A presente licitação poderá ser revogada na forma do art. 49 da Lei n.º 8.666/93. 

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 

Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá
da Estância Turística de Paranapanema, no horário de expediente, até o último dia útil que 

antecede a data de abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais), através de 
Guia de Arrecadação ou gratuitamenteatravés do site www.paranapanema.sp.gov.br

Paranapanema, 11 de fevereiro  de 2020. 

JOSÉ MARIA ALVES 
Prefeito Municipal 
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mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante 

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

A presente licitação poderá ser revogada na forma do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.  

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e são 
responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 

Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na 
de Paranapanema, no horário de expediente, até o último dia útil que 

antecede a data de abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais), através de 
www.paranapanema.sp.gov.br. 
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(EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE 
 

 
1. OBJETO: 
aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 
14.161.907000/1130-02- itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de 
deliberação CIB nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013)
2. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES:
 
 
ITEM QTD DESCRIÇÃO

 

1 2,00 
Biombo Material de confecção Aço 

/ Ferro Pintado Rodízios possui 
Tamanho triplo

2 1,00 

COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 

RESERVATÓRIO 30 A 50 LTS / 1 
HP A 2,5 HP / 7.4 A 9.5 PÉS

3 1,00 

MAQUINA DE COSTURA
MAQUINA DE COSTURA 

INDUSTRIAL  
PONTO FIXO RETA, COM 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
LUBRIFICAÇÃO. VELOCIDADE 

DE 5000 RPM NO MÍNIMO, 
SISTEMA DE LEVANTAMENTO 

DO CALÇADOR POR ALAVANCA 
E JOALHEIRA, PROTETOR DE 
DEDOS, CORREIA EQUIPADA 
COM 01 AGULHA. COMPOSTO 

POR TAMPO DE MADEIRA 
REVESTICO COM FÓRMICA 

IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE 
FERRO PINTADO

4 3,00 

Poltrona Hospitalar 
confecção armação baixa : Aço / 
ferro pintado; Assento / Encosto: 

Estofado courvin; Capacidade  120 
KG; Reclinação Acionamento 

Manual; Descanso para os pés 

NATERIAL DE CONFECÇÃO 
ARMAÇÃO BAIXA: AÇO/ FERRO 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 
 
 

(EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP) 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 
itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de 

nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013)
2. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES: 

DESCRIÇÃO UN VALOR 
UNITARIO

Biombo Material de confecção Aço 
/ Ferro Pintado Rodízios possui 

Tamanho triplo 
UN R$ 426,66

COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 
MÁXIMA 

RESERVATÓRIO 30 A 50 LTS / 1 
HP A 2,5 HP / 7.4 A 9.5 PÉS 

UN R$ 1.893,33

MAQUINA DE COSTURA 
MAQUINA DE COSTURA 

INDUSTRIAL  - MÁQUINA DE 
PONTO FIXO RETA, COM 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
LUBRIFICAÇÃO. VELOCIDADE 

DE 5000 RPM NO MÍNIMO, 
SISTEMA DE LEVANTAMENTO 

DO CALÇADOR POR ALAVANCA 
E JOALHEIRA, PROTETOR DE 
DEDOS, CORREIA EQUIPADA 
COM 01 AGULHA. COMPOSTO 

POR TAMPO DE MADEIRA 
REVESTICO COM FÓRMICA 

IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE 
FERRO PINTADO 

UN R$ 3.283,33

Poltrona Hospitalar - Material de 
confecção armação baixa : Aço / 
ferro pintado; Assento / Encosto: 

Estofado courvin; Capacidade  120 
KG; Reclinação Acionamento 

Manual; Descanso para os pés 
Integrado 

NATERIAL DE CONFECÇÃO 
ARMAÇÃO BAIXA: AÇO/ FERRO 

UN R$ 960,00

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
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aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 
itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de 

nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

426,66 R$ 853,33 

R$ 1.893,33 R$ 1.893,33 

3.283,33 R$ 3.283,33 

R$ 960,00 R$ 2.880,00 
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PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO 
EM ESTOFADO OU COURVIN, 

CAPACIDADE  DE ATÉ 120 KGS, 
RECLINAÇÃO ACIONAMENTO 

MANUAL, DESCANSO PARA PÉS 
INTEGRADO

5 3,00 

CADEIRA DE BANHO
CADEIRA DE BANHO 
MATERIAL EM AÇO OU FERRO 

PINTADO,  COM APOIO DE 
BRAÇOS, COM APOUIO DE PÉS,  

CAPACIDADE DE 101 A 150 
KGS, COM COLETOR

6 20,00 

LONGARINA DE 3 LUGARES
LONGARINA :

ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 
ASSENTO COM 03 LUGARES

7 1,00 

CARDIOTOCÓGRAFO 
PORTÁTIL, COM IMPRESSORA, 

GEMELAR, COM SUPORTE
MICROPROCESSADOR PARA 

MONITORIZAÇÃO DE FCR 
(FREQUÊNCIA CARDÍACA 
FETAL), UC

UTERINA) E FM 
(MOVIMENTAÇÃO FETAL) 

DETECÇÃO AUTOMATICA DE 
MOVIMENTO FETAL, 

GRAVADOR TÉRMICO COM 
DOIS CANAIS, UM TOCO E 

OUTRO CARDIO, 
CONFIGURAVEL PARA USO EM 

1 OU 2 FETO
AUTO TESTE, CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO USB, 
EXIBIÇÃO NUMÉRICA NA TELA
DE BATIMENTOS CARDIACOS/ 

MINUTO, SOFTWARE DA 
CAPTAÇÃO PARA 

GERENCIAMENTO DE DADOS 
NO PC, BATERIA L

PACIENTES EXTERNOS, 
IMPRESSORA TERMICA 

EMBUTIDA.
ACESSORIOS INC

01 GEL ULTRASSON,
01 CABO DE FORÇA,
01 CABO ETHERNET

01 BATERIA (INSTALADA NO 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO 
EM ESTOFADO OU COURVIN, 

CAPACIDADE  DE ATÉ 120 KGS, 
RECLINAÇÃO ACIONAMENTO 

MANUAL, DESCANSO PARA PÉS 
INTEGRADO 

CADEIRA DE BANHO 
CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA:   
MATERIAL EM AÇO OU FERRO 

PINTADO,  COM APOIO DE 
BRAÇOS, COM APOUIO DE PÉS,  

CAPACIDADE DE 101 A 150 
KGS, COM COLETOR 

UN R$ 571,66

LONGARINA DE 3 LUGARES 
LONGARINA :   ASSENTO E 

ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 
ASSENTO COM 03 LUGARES 

UN R$ 336,33

CARDIOTOCÓGRAFO -  
PORTÁTIL, COM IMPRESSORA, 

GEMELAR, COM SUPORTE 
MICROPROCESSADOR PARA 

MONITORIZAÇÃO DE FCR 
(FREQUÊNCIA CARDÍACA 
FETAL), UC- (CONTRAÇÃO 

UTERINA) E FM 
(MOVIMENTAÇÃO FETAL) 

DETECÇÃO AUTOMATICA DE 
MOVIMENTO FETAL, 

GRAVADOR TÉRMICO COM 
DOIS CANAIS, UM TOCO E 

OUTRO CARDIO, 
CONFIGURAVEL PARA USO EM 

1 OU 2 FETOS, SISTEMA DE 
AUTO TESTE, CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO USB, 
EXIBIÇÃO NUMÉRICA NA TELA 
DE BATIMENTOS CARDIACOS/ 

MINUTO, SOFTWARE DA 
CAPTAÇÃO PARA 

GERENCIAMENTO DE DADOS 
NO PC, BATERIA L-ION PARA 

PACIENTES EXTERNOS, 
IMPRESSORA TERMICA 

EMBUTIDA. 
ACESSORIOS INCLUSOS 

01 GEL ULTRASSON, 
01 CABO DE FORÇA, 
01 CABO ETHERNET 

01 BATERIA (INSTALADA NO 

UN R$ 30.973,33

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
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R$ 571,66 R$ 1.715,00 

R$ 336,33 R$ 6.726,67 

R$ 30.973,33 R$ 30.973,33 
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EQUIPAMENTO)
03 PAPEL DE GRAVAÇÃO

03 CINTOS DE TRANSDUTOR 
DE CADENCIA,

02 TRANSDUTORES DE 
ULTRASSOM,

01 TRANSDUTOR TOCO,

8 1,00 

FOGÃO INDUSTRIAL COM 
FORNO -  
CONFECCIONADO EM CHAPA 

AÇO  CARBONO COM PINTURA 
EPÓXI, OU SIMILAR,  GRELHAS 
E QUEIMADORES EM FERRO 

FUNDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 
03 QUEIMADORES SIMPLES E 
03 DUPLOS, PORTA PANELAS, 

BOTÕES FIXOS E 
AQUECIMENTO A GÁS TIPO 

9 1,00 

PANELA  ELÉTRICA  PARA 
CONFECÇÃO DE ÓRTESES :   

EM TERMOPLÁSTICO DE BAIXA 
TEMPERATURA, CONSTRUÍDA 

EM ALUMINIO REFORÇADO 
PARA DISTRIBUIÇÃO 

UNIFORME DE CALOR, 
SUPERFÍCIE ANTI

POTÊNCIA DE 1500 W OU 
SUPERIOR, 

MÍNIMAS DE 40 CM X 30 CM X 

10 2,00 

BALCÃO DE ATENDIMENTO
MATERIAL DE CONFECÇÃO EM 
MADEIRA/ MDP/MDF/ SIMILAR,  

FORMATO EM L. NA COR 
BRANCA REVESTIDO EM 

MATERIAL DE FACIL LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO, FORMATO EM 
L. COM MEDIDAS DE PARTE 

MAIOR DE COMPRIMENTO 2,5 
MTRS X PROFUNDIDADE 0,55 
MTRS X ALTURA 1,20 MTRS, 

PARTE MENOR COMPRIMENTO 
1,5 MTRS X PROFUNDIDADE 

0,55 MTRS X ALTURA 1,20 MTR
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EQUIPAMENTO) 
03 PAPEL DE GRAVAÇÃO 

03 CINTOS DE TRANSDUTOR 
DE CADENCIA, 

02 TRANSDUTORES DE 
ULTRASSOM, 

01 TRANSDUTOR TOCO, 
INDUSTRIAL COM 

  FOGÃO 06 BOCAS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA 

AÇO  CARBONO COM PINTURA 
EPÓXI, OU SIMILAR,  GRELHAS 
E QUEIMADORES EM FERRO 

FUNDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 
03 QUEIMADORES SIMPLES E 
03 DUPLOS, PORTA PANELAS, 

BOTÕES FIXOS E 
AQUECIMENTO A GÁS TIPO 

GLP. 

UN R$ 1.639,00

PANELA  ELÉTRICA  PARA 
CONFECÇÃO DE ÓRTESES :   

EM TERMOPLÁSTICO DE BAIXA 
TEMPERATURA, CONSTRUÍDA 

EM ALUMINIO REFORÇADO 
PARA DISTRIBUIÇÃO 

UNIFORME DE CALOR, 
SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, 

POTÊNCIA DE 1500 W OU 
SUPERIOR, COM MEDIDAS 

MÍNIMAS DE 40 CM X 30 CM X 
6,4 CM. 

UN R$ 2.563,33

BALCÃO DE ATENDIMENTO-  
MATERIAL DE CONFECÇÃO EM 
MADEIRA/ MDP/MDF/ SIMILAR,  

FORMATO EM L. NA COR 
BRANCA REVESTIDO EM 

MATERIAL DE FACIL LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO, FORMATO EM 

COM MEDIDAS DE PARTE 
MAIOR DE COMPRIMENTO 2,5 
MTRS X PROFUNDIDADE 0,55 
MTRS X ALTURA 1,20 MTRS, 

PARTE MENOR COMPRIMENTO 
1,5 MTRS X PROFUNDIDADE 

0,55 MTRS X ALTURA 1,20 MTR. 

UN R$ 1.398,00

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
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R$ 1.639,00 R$ 1.639,00 

R$ 2.563,33 R$ 2.563,33 

R$ 1.398,00 R$ 2.796,00 
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3. CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
 
3.1.ENTREGA: Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser entregues
Saúde, em até 30 (trinta) dias após a emissão do pedido expedido pelo departamento responsável da 
Prefeitura; 
 
3.2.FRETE: É de responsabilidade da empresa vencedora o
equipamentos e materiais; 
 
3.3. GARANTIA: A garantia dos equipamentos e materiais não poderá ser inferior a 
entrega, acompanhada da emissão da respectiva nota fiscal.
 
3.4. Os equipamentos e materiais deverão atender todas as normas técnicas em vigor, em especial aquelas 
determinadas pela ANVISA, ABNT, INMETRO, conforme o caso.
 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
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Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser entregues 
após a emissão do pedido expedido pelo departamento responsável da 

É de responsabilidade da empresa vencedora os custos com o frete para entrega dos 

A garantia dos equipamentos e materiais não poderá ser inferior a 
entrega, acompanhada da emissão da respectiva nota fiscal. 

eriais deverão atender todas as normas técnicas em vigor, em especial aquelas 
determinadas pela ANVISA, ABNT, INMETRO, conforme o caso. 
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 na Secretaria Municipal de 
após a emissão do pedido expedido pelo departamento responsável da 

s custos com o frete para entrega dos 

A garantia dos equipamentos e materiais não poderá ser inferior a 01(um) ano, contados da 

eriais deverão atender todas as normas técnicas em vigor, em especial aquelas 
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ANEXO II 
 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP:

e-mail:  
 
 

OBJETO:aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar 
proposta nº 14.161.907000/1130-02
publicação de deliberação CIB nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 
DE 17/12/2013),conforme especificações constantes no ANEXO I 
 
 
 

Inserir planilha conforme Anexo I, observando os itens que serão cotados.
 
 
ITEM QTD DESCRIÇÃO 

   
 

 
1. Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93).
2. Declaro, sob as penas da lei, que o veículo ofertado atende todas as especificações exigidas no edital, assim 
como as normas de qualidade exigidas nas normas técnicas e legislação vigente.
3. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro.
 

Nome do Representante:  

Identidade n.º  

Local e Data: 

Assinatura: 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2020 

 

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

CEP: Fone/Fax: 

CNPJ n.º 

aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar 
02- itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela 

publicação de deliberação CIB nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 
conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Inserir planilha conforme Anexo I, observando os itens que serão cotados.

 MARCA VALOR 
UNITARIO

  

DECLARAÇÃO 

1. Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93). 

sob as penas da lei, que o veículo ofertado atende todas as especificações exigidas no edital, assim 
como as normas de qualidade exigidas nas normas técnicas e legislação vigente. 

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro. 

CPF n.º  

CARIMBO DO CNPJ: 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
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FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar 
itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela 

publicação de deliberação CIB nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

Inserir planilha conforme Anexo I, observando os itens que serão cotados. 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
 

1. Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 

sob as penas da lei, que o veículo ofertado atende todas as especificações exigidas no edital, assim 

e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 
 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG n.º .........................

representante legal da ...................................................................................... (den

CNPJ n.º ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências 

e os requisitos de habilitação previstos no instrumento con

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

participação neste certame. 

 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no 

prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções 

estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempesti

 

..................., ....... de ..................... de 

____________________________________________
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2020 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ........................................................................ (nome completo), RG n.º .........................

representante legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ n.º ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências 

e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão n.º 07

eitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no 

prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções 

estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2020. 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG n.º.............................................. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Eu ........................................................................ (nome completo), RG n.º ........................................, 

ominação da pessoa jurídica), 

CNPJ n.º ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências 

07/2020, realizado pela 

eitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no 

prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções 

vamente (  ) . 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
.............................................................................................................................

CPF sob o n.º ................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira d

n.º................................... e do CPF n.º.........................................., DECLARA, para fins do disposto 

do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) .

 
..................., ....... de ..............

____________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2020 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

................................................................................................................................................ inscrita no CNPJ

CPF sob o n.º ................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira d

.º................................... e do CPF n.º.........................................., DECLARA, para fins do disposto 

do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

prega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG n.º............................................... 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da  

................... inscrita no CNPJ ou 

CPF sob o n.º ................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

.º................................... e do CPF n.º.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

prega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) . 

 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO
 
 
 

 
 
 
OUTORGANTE: ...................................................

n.º..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o n.º..............................), 

............................................................, n.º............., bairro ...................................., 

............................., Estado de ..........................................., (neste ato repre

(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nac

.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) 

CPF n.º............................., residente e domiciliado na Rua ........................................................

cidade de ..............................., Estado de ............

 

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (es

civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG n.º...............

e domiciliado na Rua ................................., n.º......., bairro ............................, na cidade de .......

Estado de ..........................;  

 

PODERES:ao(s)qual(ais) confere amplos poderes para representá

especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 

Estância Turística de Paranapanema, podendo para tanto prestar e

negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar

se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

 

.............................., ........  de ......................... de 

 
 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2020 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

pessoa física, inscrita no CPF sob o n.º..............................), 

............................................................, n.º............., bairro ...................................., 

............................., Estado de ..........................................., (neste ato repre

(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nac

.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG n.º............................ e do 

CPF n.º............................., residente e domiciliado na Rua ........................................................

cidade de ..............................., Estado de ..................................., ---------- 

: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (es

civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG n.º...................... e do CPF n.º................................, residente 

e domiciliado na Rua ................................., n.º......., bairro ............................, na cidade de .......

:ao(s)qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 

especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 07/2020, 

Estância Turística de Paranapanema, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais 

negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar

se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

....................., ........  de ......................... de 2020. 

 

Outorgante 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
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pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

pessoa física, inscrita no CPF sob o n.º..............................), com sede na Rua 

............................................................, n.º............., bairro ...................................., na cidade de 

............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) 

(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), 

do RG n.º............................ e do 

CPF n.º............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., n.º.........., na 

: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado 

....... e do CPF n.º................................, residente 

e domiciliado na Rua ................................., n.º......., bairro ............................, na cidade de ............................., 

lo(a) no procedimento licitatório, 

 da Prefeitura Municipal da 

sclarecimentos, formular ofertas e demais 

negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-

se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.  

 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________________ é 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquad

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 

Presencial n.º ....../2020. 

................................., ........ de ........................ de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2020 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP
 
 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________________ é 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquad

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 

 
................................., ........ de ........................ de 2020. 

 
 
 

............................................. 
(representante legal) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________________ é 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 

 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

 

ANEXO VII 
 
Pregão Presencial n.º 07/2020 
Encerramento: 28 de fevereiro  de 
 
 
Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 
14.161.907000/1130-02- itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de 
deliberação CIB nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013)
. 
 
Senhor Licitante: 
 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paranapanema e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão Permanente 
de Licitação por meio do fax (14) 3713
 
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
 

Razão Social: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

E-mail: 

Fone/Fax: 

Pessoa de Contato: 

E-mail: 

 
 
RETIRAMOS, através do acesso à página 
convocatório do Pregão Presencial n.º 
 
 

Local: _____________, ______ de _______________ de 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
SECRETARIA DE 

Divisão de Licitações e Contratos

ANEXO VII - PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL

de 2020 - às 09h00min. 

aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 
itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de 

deliberação CIB nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013)

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paranapanema e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão Permanente 
de Licitação por meio do fax (14) 3713-9241 ou e-mail: silas.compras@paranapanema.sp.gov.br

A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

CEP: 

RETIRAMOS, através do acesso à página www.paranapanema.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
Pregão Presencial n.º 07/2020. 

Local: _____________, ______ de _______________ de 2020
 
 

_____________________________ 
Assinatura/Carimbo empresa 

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 

aquisição de equipamentos e material permanente referente a emenda parlamentar proposta nº 
itens desertos do Pregão Presencial 22/2014, autorizado pela publicação de 

deliberação CIB nº 48 de 18/05/2018 (CONFORME LEGALIDADE PORTARIA Nº 3134 DE 17/12/2013), 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paranapanema e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão Permanente 

.compras@paranapanema.sp.gov.br 

A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

, nesta data, cópia do instrumento 

2020. 


