EDITAL Nº 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
PROCESSO Nº 144/2022
1 – PREÂMBULO

1.1 - Visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA
DIVERSOS CURSOS E SALAS DE AULAS DO IMES, Paulo Roberto Vieira
Marques, brasileiro, casado, portador do RG nº 08.023.316-8 e CPF nº
736.020.008-34, residente e domiciliado na Rua Birigui, nº 761, Bairro Jardim Bela
Vista, na cidade de Catanduva, Diretor Do Instituto Municipal de Ensino Superior
de Catanduva - IMES, Estado de São Paulo;
Faz saber pelo presente EDITAL, que se encontra aberta a Licitação modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - PROCESSO Nº 144/2022, nos termos da
Lei nº 10.520 de 17.07.2002 e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e que, às 09:00
HORAS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022, na Sede do INSTITUTO
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA - IMES, sito a Avenida
Daniel Dalto, nº S/N, (Rodovia Washington Luís, km 382), na cidade de
Catanduva/SP, inscrito no CNPJ sob nº 51.843.795/0001-30, receberá as
propostas e documentação para a licitação em apreço.
2 – OBJETO
2.1 – A presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS CURSOS E SALAS DE AULAS DO IMES,
de acordo com a descrição detalhada constante do Anexo I – Termo de
Referência deste Edital.

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação, que atenderem os requisitos do presente
Edital e seus Anexos.
3.2 - Será vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas:
3.2.1 – Reunidas sob forma de consórcio.
3.2.2 – Que estejam impedidas de participar de licitações processadas nos
âmbitos Federal, Estadual ou Municipal, e foram declaradas inidôneas para os fins
do disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
3.2.3 - Cujo servidor, dirigente do Órgão ou responsável pela licitação tenha
participação direta ou indireta com o licitante.
3.2.3.1 - Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.
3.2.4 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 – Na data e hora fixadas neste Edital, as empresas interessadas, deverão
entregar junto ao Setor de Licitação, dois (2) envelopes referentes a PROPOSTA
DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, e, com as seguintes
indicações externas:

(EXEMPLO):
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
PROCESSO Nº 144/2022

PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA
AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
PROCESSO Nº 144/2022
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1 – A “Carta de Credenciamento” Anexo V e a “Declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação” Anexo VI, devem ser apresentadas fora
dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, acompanhada de
documento de identificação.
5.1.1 – A não apresentação da “Declaração de Pleno atendimento aos requisitos
de habilitação (Anexo VI), Carta de Credenciamento (Anexo V) e/ou Procuração e
Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor” fora dos envelopes nºs 1
e 2, a empresa será automaticamente eliminada do certame.
5.2 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - As licitantes deverão apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro,
por meio de um representante, instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida (acompanhado de Ato
Constitutivo

que

comprove

ter,

o

outorgante,

poderes

para

constituir

representante), em nome do proponente, respondendo por ela e comprovando os
necessários poderes para formular verbalmente lances e preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e com poderes para
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
5.2.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no

qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
5.2.3 - Deverá ser apresentada, no ato do credenciamento, original ou cópia
autenticada

do

documento

de

identificação

do

representante,

sócio

proprietário, dirigente ou assemelhado, da empresa proponente.
5.2.4 - A procuração descrita no item 5.2.1., caso seja específica para o presente
certame, poderá substituir a Carta de Credenciamento.
5.3 - Para os efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, e pósteras alterações,
em seu artigo 3º, MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que
desejarem, deverão apresentar também, fora dos envelopes 01 e 02, uma
DECLARAÇÃO conforme modelo no Anexo VII, desde que não se enquadrem em
nenhuma das situações previstas §4º deste mesmo artigo.
5.4 - O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar o
Cadastro da licitante, para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou
Procuração caso necessário.
5.5 – Importante. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar
intenção de recorrer, é obrigatório à presença do licitante ou de seu
representante em todas as sessões públicas referente à licitação.
5.6 – Ficam as empresas cientes de que somente serão admitidas na fase de
lances verbais e, na prática de todos os demais atos inerentes ao certame aquelas
que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos do item 5.2.
5.7 – No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também
deverá ser enviada a “Declaração de Pleno atendimento aos requisitos de
habilitação (Anexo VI) e cópia do Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato
Social em vigor” fora dos envelopes nºs 1 e 2, na falta destes documentos a
empresa será automaticamente eliminada do certame. Também enviar fora
dos envelopes nºs 1 e 2 a Declaração descrita no item 5.3, ressaltando que o
Instituto não se responsabilizará por documentação ou proposta que,
enviada via postal não chegarem até a data e horário aprazados.

6 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1 – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença
das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o
Pregoeiro, após o credenciamento, receberá a Declaração de Pleno Atendimento
aos requisitos de habilitação (Anexo VI) e os envelopes nºs 01 “PROPOSTA DE
PREÇOS” e 02 “DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS”.
6.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, não será aceita a participação de nenhum
licitante retardatário.
7 – PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 – A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE Nº 01, em uma via,
preenchida por meio mecânico ou eletrônico, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, datada, assinada e identificada com a razão social da licitante,
conforme modelo de proposta de preços (Anexo II), ressaltando que a
apresentação de preço se dará por unidade e global.
7.2 – A proposta deverá conter o valor em moeda corrente nacional, não se
admitindo preços com mais de duas casas após a vírgula, onde estejam incluídos
todas as despesas, tributos e encargos sociais (Súmula 10 TCE/SP) e as
especificações e características detalhadas dos itens ofertados, de acordo
com o Anexo I deste Edital , bem como a indicação da marca e garantia,
obrigatoriamente (quando houver), sob pena de desclassificação se não
constar, de modo que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as
especificações deste Edital foram ou não atendidas.
7.3 - Os Preços unitários, totais e global deverão ser arredondados com, no
máximo, duas casas decimais, em caso de divergência entre os valores unitários,
totais e global, serão considerados os primeiros.

7.4 – O preço proposto para os itens especificados no Anexo I deste Edital, será
fixo e irreajustável.
7.5 – A marca de cada produto não poderá ser substituída, pelo eventual
adjudicatário, durante a vigência do contrato, salvo com prévia e expressa
anuência do IMES.
7.6 – O pedido de anuência deverá ser formalizado ao IMES com antecedência
mínima de 15 dias, antes da data marcada para entrega, o qual deverá vir datado,
assinado e identificado pelo signatário.
7.7 – Deverá conter na Proposta, Declaração expressa do proponente ou
representante legal de que aceita todas as disposições contidas neste Edital
e seus Anexos e Declaração expressa de que os preços contidos na
proposta comercial incluem todos os custos e despesas diretas e indiretas,
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos
sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros, transportes e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos.
7.8 - O PRAZO DE ENTREGA dos itens, descritos no item 2.1 deste Edital, será
de no máximo 30 dias contados da data de assinatura do Contrato podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela administração.
7.9 – O local de entrega dos itens, objeto desta licitação, será no INSTITUTO
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA - IMES, sito a Avenida
Daniel Dalto, nº S/N, (Rodovia Washington Luís, km 382), na cidade de
Catanduva/SP, inscrito no CNPJ sob nº 51.843.795/0001-30.
7.10 - A VALIDADE DA PROPOSTA deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias
a partir de sua abertura.
7.11 – A(s) licitante(s) vencedora(s) do pleito, durante o período de garantia e
assistência técnica, disporá de no máximo 10 (dez) dias úteis para solucionar
problemas do(s) equipamento(s) / material(is) adjudicado(s), sendo de inteira

responsabilidade da(s) mesma(s) a retirada e a devolução do(s) equipamento(s)
(caso haja necessidade) para a devida prestação dos serviços de assistência
técnica, se responsabilizando também pelos danos materiais que possam ser
ocasionados no transporte e sendo constatada qualquer anormalidade a(s)
licitante(s)

vencedora(s)

ficará(ão)

sujeita(s)

a

substituir

o(s)

produto(s)

imediatamente.
7.12 – Não serão aceitos na entrega, produtos de marca e descrição diferentes
daquelas constantes na(s) proposta(s) vencedora(s), sendo que os produtos terão
que ser de 1ª qualidade.
8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o
autor da oferta de menor valor, apresentado e os das ofertas com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos até a proclamação do vencedor.
8.2 – Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
8.1, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
8.3 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos
dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor
da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.
8.3.1 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes, devendo estar incluídas todas as despesas com frete,
tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do
objeto licitado, incluídos os trabalhistas e sociais, sendo que o proponente será

responsável por quaisquer ônus decorrente de: marcas, registros e patentes ao
objeto cotado.
8.3.2 - O Pregoeiro poderá fixar em até 10 (dez) minutos o tempo máximo para os
lances verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de
lances que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo
anteriormente estipulado.
8.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
8.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada quando for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda
ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de
classificação.
8.6 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
8.7 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.
8.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas.
8.9 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a
proposta escrita de menor valor e o valor estimado para a contratação, podendo, o
Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor.
8.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo
Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos
lances.
8.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o
menor valor apresentado, a aceitabilidade da proposta primeira classificada, será
aferida a partir dos preços de mercado anexados nos autos do processo licitatório.

8.12 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis

e

será(ão)

declarado(s)

vencedor(res)

o(s)

licitante(s)

que

apresentar(em) a(s) proposta(s) de acordo com as especificações deste edital,
com o preço de mercado e ofertar o menor valor por item.
8.13 – O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas após o encerramento da sessão do Pregão para refazer a(s)
proposta(s) com os itens adjudicados e preços ajustados de acordo com a
Ata da Sessão ou quando for por valor global, a recomposição dos preços
de cada item de modo a coincidir com o valor total ofertado, caso seja
necessário.
8.14 – Serão desclassificadas:
a) – as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas
em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer
dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste
edital.
b) – as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
8.15 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
8.16 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo,
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas
escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
8.17 – A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente
junto ao Setor de Licitações, conforme previsto neste Edital.
8.18 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo
ato, as licitantes presentes.

9 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

9.1 - Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação
final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte desde que o
menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno
porte.
9.2 - O empate mencionado no caput deste item será verificado na (s) situação
(ões) em que a (s) proposta (s) apresentada (s) pela microempresa ou empresa de
pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superiores à (s) proposta (s)
mais bem classificada (s), ocasião (ões) na (s) qual (is), proceder-se-á da seguinte
forma:
9.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no item,
de acordo com o disposto no subitem 9.2 poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado, se atender todas as exigências deste
edital.
9.2.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 9.2.1, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situação definida no subitem 9.2, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 9.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que
primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
9.3 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente

vencedora do certame, se atender as exigências habilitatórias e for aprovada na
análise das amostras (quando for o caso).
10 – DA HABILITAÇÃO
10.1 – As empresas interessadas em participar deste Pregão, deverão apresentar
dentro do ENVELOPE N.º 02, os documentos de habilitação, em vigor na data de
abertura da Sessão Pública do Pregão:
10.1.1 - Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de
inidoneidade, de acordo com o modelo constante no Anexo III e sob as
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o
Poder Público, conforme prescreve o § 2º., Art. 32, da Lei 8.666/93 e Ofício
Circular 040/94 – GEP.
10.1.2 – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição

Federal

(conforme

modelo

do

Anexo

IV),

assinada

por

representante(s) legal(is) da empresa.
10.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais; no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; no caso
de empresa individual, Registro Comercial e no caso de sociedade civil, inscrição
do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
10.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda (CNPJ) em plena validade.
10.1.5 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto deste certame.
10.1.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a Certidão
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa quanto aos débitos relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União do domicílio ou sede do licitante, na
forma da Lei, abrangendo as contribuições sociais.
10.1.7 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante.
10.1.8 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.
10.1.9 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
10.1.10 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, fornecida pelo TST.
10.1.11 – Certidão Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial,
expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física e se a empresa estiver em
recuperação judicial apresentar Plano de Recuperação já homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, (Súmula nº 50 do TCE).
10.2 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (LC nº
123, art. 42).
10.2.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida
para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição (LC nº 123, art. 43, caput).
10.2.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedor,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 123, art.
43, § 1º).

10.2.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
10.2.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública,
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso
XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º e suas
alterações).
10.3 - Os documentos acima descritos poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópias legíveis devidamente autenticadas, por cartório
competente, ou por servidor da Administração, por publicação em órgão da
imprensa oficial e por cópia impressa a partir do sítio oficial do órgão emissor,
sendo que suas cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações
e terão sua aceitação condicionada a verificação de sua autenticidade no site
correspondente.
10.4 - Documentos em fac-símile não serão aceitos.
10.5 - Os documentos somente serão aceitos se a data de validade neles
assinalados for igual ou superior a data marcada para entrega dos
envelopes e os documentos que não tiverem o prazo de validade
especificado, terão que ter validade por 60 (sessenta) dias contados a partir
da data de sua expedição.
10.6- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos
em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus
anexos.
10.7 – Se o licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
Matriz, e se for 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.

10.8 - A documentação apresentada pela(s) empresa(s) vencedora(s) será
anexada ao processo de licitação, sendo rubricada pelo pregoeiro, pela equipe de
apoio e pelos licitantes presentes.
10.9 – Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que evidencie
lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documento.
10.10 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em
poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da
licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de inutilização do envelope.
10.11 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da
habilitação deverá ser da mesma empresa que efetivamente vai prestar o
serviço ou fornecer o(s) produto(s) objeto da presente licitação, sob pena de
responsabilização.
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das
licitantes, na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora,
ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido preço melhor.
11.2 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro
proclamará a(s) vencedora(s), proporcionando, a seguir, a oportunidade aos
licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, quando lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na
decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão
a síntese das razões de recursos apresentados, bem como o registro de que todas

as demais licitantes ficaram intimadas para apresentarem contrarrazões, também
no prazo de 3 (três) dias, após o término do prazo da recorrente, proporcionandose, a todos, vista imediata do processo.
11.3 - Tendo a licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na
Sessão pública do Pregão, terá ele o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
razões de recurso.
11.4 – Os demais licitantes, já intimados na sessão Pública supracitada, terão o
prazo de 3 (três) dias para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr
do término do prazo da recorrente.
11.5 – A manifestação na sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
11.6 – As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por
escrito, ao Diretor, no endereço mencionado no item 19.11 deste Edital ou pelo email diretoria@fafica.br desde que assinada pelo responsável legal.
11.7 - Cabe ao Diretor, autoridade competente, decidir sobre qualquer recurso
interposto, e, nesse caso, adjudicar o objeto ao vencedor do certame.
11.8 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso.
12 – DA ADJUDICAÇÃO
12.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e a falta de
manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte do(s)
licitante(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor.
12.2 – Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após
a decisão do(s) mesmo(s) a autoridade competente deve praticar o ato de
adjudicação do objeto do certame ao proponente vencedor.

13 – DA HOMOLOGAÇÃO
13.1 – É de responsabilidade da autoridade competente homologar o Pregão.

14 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
14.1 – O(s) Licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) comparecer para assinatura do
contrato ou retirar, assinar e devolver o instrumento de contrato, na forma da
minuta apresentada no Anexo VIII do presente Edital, dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da data da efetiva convocação expedida pelo IMES,
devendo apresentar nesse ato:
a) As certidões de regularidade perante a Fazenda Nacional (Certidão
Conjunta de Débitos relativa a Tributos Federais e Dívida Ativa da União),
Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, se
estiverem com o prazo de validade vencidos.
14.1.1 – A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.
14.2 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela administração. Não havendo decisão, a assinatura do
contrato ou retirada do mesmo deverá ser formalizada no prazo previsto no item
“14.1”.
14.3 – Se o(s) Licitante(s) vencedor(es), convocado(s) dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do
Artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

15 – DA ENTREGA

15.1 - A ENTREGA do Objeto descrito no Item 2.1 deste Edital, será de no
máximo 30 dias contados da data de assinatura do Contrato, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela administração.
15.2 – O local de entrega dos itens, objeto desta licitação, será no INSTITUTO
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA - IMES, sito a Avenida
Daniel Dalto, nº S/N, (Rodovia Washington Luís, km 382), na cidade de
Catanduva/SP, inscrito no CNPJ sob nº 51.843.795/0001-30.
15.3 – A(s) licitante(s) vencedora(s) do pleito, durante o período de garantia e
assistência técnica, disporá de no máximo 10 (dez) dias úteis para solucionar
problemas do(s) equipamento(s)/material(is) adjudicado(s).
15.4- Não serão aceitos na entrega, produtos de marca e descrição diferentes
daquelas constantes na(s) proposta(s) vencedora(s), sendo que os produtos terão
que ser de 1ª qualidade.
15.5 – Constatadas irregularidades nos produtos, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, imediatamente, mantido o preço inicialmente
contratado.
15.6 – O transporte dos equipamentos/materiais ocorrerá(ão) por conta da(s)
empresa(s) vencedora(s), sendo de sua inteira responsabilidade, danos materiais
que possam ser ocasionados no transporte e sendo constatada qualquer
anormalidade a(s) empresa(s) ficará(ão) sujeita(s) a substituir o produto
imediatamente.

16 – FORMA DE PAGAMENTO
16.1 – O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota
fiscal/fatura, contendo na(s) Nota(s) os seguintes dizeres, obrigatoriamente:
a) Pregão Presencial nº. 004/2022
b) Processo nº. 144/2022
c) Contrato nº. xxx/2022 (número de contrato será gerado após a
homologação do pregão)
16.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo
de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
16.3 - O preço proposto para os itens especificados no Anexo I deste Edital, será
fixo e irreajustável.
17 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações
orçamentárias consignadas, a saber:

F.P.: 12.364.0017.2.058
N.D.: 4.4.90.52- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (127)
F.R.: 4
C.A.: 110.000
18 – DAS PENALIDADES
18.1 – A recusa pelo(s) proponente(s) vencedor(es) em entregar os produtos
adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da(s)
proposta(s).

18.2 – A entrega em desacordo com o licitado acarretara multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, até 10 (dez) dias, para sanar a
irregularidade. Após esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às
penalidades previstas.
18.3 – O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega dos produtos,
acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso,
limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi
adjudicado. Após esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às
penalidades previstas.
18.4 – Nos termos do artigo 7º da lei 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Licitante, nos casos de:
a) – não celebrar o contrato se convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta.
b) – deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
participação no certame.
c) – ensejar o retardamento da execução do objeto.
d) – não mantiver a proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação.
e) – comportamento inidôneo.
f) – cometimento de fraude fiscal.
g) – fraudar na execução do contrato.
h) – falhar na execução do contrato.
i) – entrega em desacordo.
18.5 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Instituto considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

18.6 – As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o
caso.
18.7 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
19 – DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 – Ao apresentar a proposta o licitante assume conhecer todas as condições
estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
19.2 - O IMES poderá, a qualquer tempo, revogar ou anular a presente licitação no
todo ou em parte ou transferir a data designada para habilitação e julgamento sem
que, em decorrência dessas medidas, tenha o interessado direito a indenização,
compensação ou reclamação de qualquer natureza ou título.
19.3 - O IMES reserva-se no direito de efetuar diligências com a finalidade de
verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações
apresentadas nas propostas.
19.4 - O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados.
19.5 - O Pregoeiro solicitará as informações complementares que julgar
necessárias à regular realização do pregão.
19.6 - Qualquer interessado poderá, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o presente EDITAL, sob pena de decadência de fazê-lo
administrativamente.
19.7 - A impugnação ao EDITAL deverá ser dirigida à autoridade que expediu o
presente instrumento convocatório.
19.8 - Acolhida à impugnação, será designada nova data para realização deste
certame.

19.9 - A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação
antes da data fixada para a realização deste PREGÃO confere ao licitante a sua
participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.
19.10 - Recairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a
Administração o licitante que, tendo-os aceitado sem objeções, venha apontar,
depois da abertura dos envelopes de habilitação eventuais discordâncias, hipótese
em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19.11 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes da interpretação do Edital, poderão ser obtidas, pelos interessados,
no IMES de Catanduva, localizado na Avenida Daniel Dalto, nº S/N, Bairro
(Rodovia Washington Luís, km 382), na cidade de Catanduva/SP, inscrito no
CNPJ sob nº 51.843.795/0001-30 ou via e-mail (diretoria@fafica.br) ou pelo fone
(17) 3531-2200, das 13h00m às 18h00m em dias úteis, preferencialmente, com
antecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para o recebimento dos
envelopes.
19.12 – A adjudicação do objeto deste PREGÃO não implicará em direito a
contratação.
19.13 – Os quantitativos especificados no Anexo I, não obrigam o Instituto à
aquisição em sua totalidade, quando for o caso.
19.14 – Este Edital e seus anexos, bem como a proposta da proponente
adjudicatária, farão parte integrante do Contrato, independentemente de
transcrição.
19.15 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no
Instituto.
19.16 – Ocorrendo à decretação de feriado e/ou ponto facultativo ou qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as
datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o
primeiro dia útil ou de expediente subsequentes aos ora fixados.

19.17 - Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte, a execução do Contrato.
19.18 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam
constar em sua documentação o endereço, os números de fax e telefone, email e os dados do responsável legal pela empresa.
19.19 – Fazem parte integrante deste Edital:
- Anexo I – Termo de Referência
- Anexo II – Modelo de Proposta de Preços
- Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
- Anexo IV – Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do
Trabalho (cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII da Const. Federal)
- Anexo V - Modelo de Credenciamento
- Anexo VI – Modelo de Declaração de Pleno atendimento aos requisitos de
habilitação
- Anexo VII – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, para os efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações
- Anexo VIII – Minuta do Contrato e seus anexos.
19.20 – Para conhecimento público, expede-se o presente edital, que é publicado
em súmula no Jornal de Circulação Local/Regional, no site do Instituto
(www.fafica.br) e afixado na íntegra no local de costume na sede do Instituto.

Catanduva, 06 de setembro de 2022.

PAULO ROBERTO VIEIRA MARQUES
Diretor do IMES

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1) OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS CURSOS E
SALAS DE AULAS DO IMES.

2) JUSTIFICATIVA

Considerando que em decorrência do longo tempo de uso, os equipamentos
utilizados pelos cursos do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR se
tornaram obsoletos e alguns inservíveis. Faz-se necessário, portanto, a aquisição
de novos equipamentos para substituição daqueles com objetivo de manter a
qualidade do ensino nos diversos cursos, permitindo que se cumpra a sua função
didática e pedagógica.

3) DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO UTILIZADA:

Para a contratação do objeto em referência, será empregada a modalidade de
licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de
direito público e, em especial as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de
julho de 2.002, do Decreto Municipal que rege a matéria, e, subsidiariamente, da
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e outras normas
aplicáveis à espécie.

4) DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:
Lote 1 – Equipamentos e materiais permanentes curso Odontologia

Item

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

Valor
Total
Orçado
R$

Aparelho de Ultrassom profilaxia Odontológico
• Filtro de ar com drenagem
automática;
• Controle independente de fluxos
de água e pó;
• Sistema de limpeza dos
condutores de pó;
• Ultrassom com sistema
piezoelétrico;
1

• Peça de mão removível e
autoclavável;
• Alimentado externamente por
uma rede de água e uma rede de
ar comprimido;
• Reservatório interno para
armazenamento de pó de
bicarbonato de sódio;
• Dimensões Produto: 336mm x
180mm x 89mm;
• Frequência: 29 KHZ;
• Potência: 35w;

Unidade

5

5.277,33

26.386,65

• Bivolt;
• Com 3 Ponteiras Universais
inclusas
Aventais de chumbo para
exame radiográfico
odontológico
Borracha plumbífera com
proteção equivalente a 0,25mm
2

PB.Revestimento em tecido
lavável, para fácil limpeza e

Unidade

2

969,97

1.939,94

Unidade

4

5.099,46

20.397,84

assepsia. Acabamento em viés e
fechamento com velkron
Borracha plumbífera 0,25 pb
maleável.
Dimensões: 76X60cm.
Bomba a vácuo
• Bomba de Vácuo com
capacidade para até 05
consultórios simultaneamente.
• Com Kit suctor (Acessório com
registros suctores que podem ser
3

acoplados na coluna do refletor
ou armário)
• Turbina completa em liga de
bronze.
• Filtro coletor de detritos na
entrada da sucção com abertura
superior, evitando o contato com
os resíduos.

• Filtro de entrada de água.
• Protetor térmico intermitente.
• Motor com eixo central em inox.
• Gabinete em aço fosfatizado
com pintura em
poliuretano.Vácuo Máximo:
• 640 mmHg/25,06 inHg
• Motor (potência):
• 1 Hp
• Rotações do motor (r.p.m.):
• 3450-60 Hz
• Alimentação:
• Bivolt 127V / 220V
• Frequência:
• 60 Hz
• Corrente:
• 7A(220V) / 17A(127V)
• Tensão na placa de comando:
• 24 V
• Vazão de ar máxima:
• 460L/min.
• Consumo de água:
• 0,40L/min.
Fantoche com arcada Dentária
para
4

Odontopediatria

Fantoche com macro arcada:
Bicho de pelúcia utilizado para
demonstrar técnica de escovação
dentária e utilização de fio dental

Unidade

4

234,33

937,32

de

uma

forma

descontraída.

alegre

e

Especificações

técnicas: Com sacola de PVC e
alça para facilitar o transporte.
Acompanha uma macro escova
medindo. Com arcada dentária
superior e inferior articuladas com
28 dentes e com 4 espaços para
demonstração da utilização do
macro

fio

dental

nas

4

hemiarcadas. Para orientação em
Clínica De odontopediatria em
atividades

lúdicas

treinamento

de

visando

técnicas

de

higienização dentária.
Fotopolimerizador
* Display digital.
* Profundidade de polimerização
de 6 mm.
* Temporizador para
Polimerização e Clareamento: 5,
5

10, 20 e 40 segundos.
* Com bip sonoro indicativo a
cada 5 segundos e no final da
operação.
* Tempo máximo de uso
continuo: 300 segundos.
* Bivolt automático 100V – 240V.
* Corpo da caneta constituído em

Unidade

6

667,62

4.005,72

ABS e Alumínio Anodizado.
* Peça de mão anatômica para
melhor manuseio.
* Tempo de uso com carga total –
120 minutos.
* Silencioso, pois não necessita
de ventilação forçada.
* Radiômetro interno automático:
Controla eletronicamente a
potência de luz.
* Ponteira de fotopolimerização
confeccionada em fibra óptica
orientada (sem fuga de luz),
autoclavável a
134ºC e com giro de 360º.
* Sistema stand by. Desliga
automaticamente após 2 minutos
sem utilização.
Mocho Odontológico
Estofamento em espuma injetada
cor rosa claro, revestido com
PVC expandido sem costura para
facilitar a limpeza e desinfecção,
6

com cinco rodízios duplos para
estabilidade e ajuste de altura
• Largura = 430 mm;
• Comprimento = 440/480 mm;
• Altura do assento = 410/500
mm;

Unidade

30

884,33

26.529,90

• Altura do encosto = 420 mm;
• Capacidade de carga = 135 kg;
• Sistema de elevação = Pistão a
gás
Simulador de Paciente
Odontológico Completo Modelo
SIP-01
Simulador de Paciente para
Treinamento Odontológico com
sistema de fixação para
bancadas de laboratório. Cabeça
odontológica confeccionada em
plástico especial, máscara flexível
similar a cabeça de um adulto.
Arcada dentária modelo
dentística com 32 dentes.
7

O sistema de encaixe da arcada
dentária é universal, que permita
a colocação de qualquer
manequim dentário de outras
marcas. Com controle interno que
permita a regulagem de acordo
com o tamanho do manequim da
arcada dentária. Suporte fixador
de bancada de laboratóriofeito
em aço cromado com no máximo
5cm de largura e Haste para fixar
na cabeça com simulador de
pescoço em até 90 graus em aço

Unidade

35

1.935,13

67.729,55

cromado.
Haste que simula o pescoço do
manequim odontológico com 4
estágios de ajuste para inclinação
da cabeça
uma chave de fenda ¼ x 4” para
regulagem da arcada.

Lote 2 – Equipamentos e materiais permanentes curso Nutrição

Item

1

2

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Esfigmomanômetro digital
Digital de Braço Automático
Balança corporal digital
Capacidade 200 kg

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

Valor
Total
Orçado
R$

Unidade

3

146,96

440,88

Unidade

3

124,40

373,20

Unidade

1

539,63

539,63

Unidade

5

150,04

750,20

Unidade

1

1.965,00

1.965,00

Unidade

1

1.184,30

1.184,30

Balança de bioimpedância até
3

150 kg
(portátil) à pilha
Balança de cozinha

4

Alta precisão, digital, 10kg - à
pilha – inox
Balança mecânica, tipo

5

plataforma, antropométrica
Capacidade 200 Kg

6

Balança pediátrica
Capacidade máxima de peso:

20Kg
Graduação: 10Gr
Capacidade mínima: 60Gr
Bioimpedância profissional
7

tetrapolar
(Analisador de Composição

Unidade

1

13.189,33

13.189,33

Unidade

3

319,17

957,51

Unidade

1

574,92

574,92

Unidade

1

183,30

183,30

Unidade

2

569,99

1.139,98

Unidade

1

178,54

178,54

Corporal)
8

Estadiômetro / Antropômetro
Vertical - 100% Portátil
Forno microondas
Capacidade (20 Litros)

9

Potência de consumo 1000 a
1300 W
Voltagem 220V
Cor branca

10

Infantômetro
Portátil Horizontal
Liquidificador Industrial –

11

Capacidade 3,5 litros – 220V –
copo de inox

12

Mixer
600 W ou mais – 220V

Lote 3 – Equipamentos e materiais permanentes curso Fisioterapia

Item

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

Valor
Total
Orçado
R$

Aparelho para Pilates
LadderBarrel clássico
O LadderBarrel equipamento
para Pilates Clássico em madeira
natural maciça com chapas de
aço reforçando a parte interna da
base do aparelho, na sua parte
frontal, conta com 4 degraus e 1
1

barra superior móvel com
presilhas, há torre que possui

Unidade

1

1.882,33

1.882,33

Unidade

1

3.036,77

3.036,77

ajustes de distância, a fim de
adaptar o aparelho para todos os
tipos de praticantes, garantindo
ergonomia em todos os
exercícios. Com estofamento em
duas camadas de EVA, o barril
deve ser deslizante e revestido
em courvin sintético.
Aparelho para Pilates Stepchair
Equipamento em madeira natural
2

maciça de com chapas de aço
reforçando a parte interna da
base do aparelho, seu formato é
composto por uma estrutura que

simula uma poltrona, com
assento revestido de corvin, com
dois pedais independentes e
apoios de mãos laterais
removíveis. Suportar peso até
140 Kg, possui ajuste de carga
nas molas e ajuste de altura das
bengalas em 6 posições
diferentes, seguindo o princípio
da individualidade, ou seja, o
ajuste do equipamento é de
acordo com as necessidades dos
praticantes.
Aparelho para Urologia e
Eletroestimulação
Equipamento destinado ao
tratamento de distúrbios
uroginecológicos e
coloproctológicos através de
técnicas de estimulação elétrica
3

ranscutânea, transanal e
transvaginal, através de eletrodos
de silicone condutivo ou de uma
sonda.
Biofeedback manométrico
perineal para obter informações
relacionadas a força de contração
perineal através da captação dos
níveis de pressão de ar na parte

Unidade

1

2.995,00

2.995,00

interior da sonda de látex vaginal
ou anal com modo informatizado
Barra Paralela 2,0 m
Barra Paralela medindo 2,0 m de
comprimento fabricada em aço e
pintada com 2 corrimãos
horizontais em tubo de aço
4

pintado com regulagem de altura
e largura, 2 barras verticais de

Unidade

1

2.491,37

2.491,37

Unidade

1

253,27

253,27

Unidade

1

14.733,00

14.733,00

cada lado pintadas e plataforma
com base em compensado e
armação em madeira maciça,
revestida em piso sintético
antiderrapante.
Colete cervical hidroterapia
Fabricado em E.V.A para a região
cervical em atividades na água,
desenho ergonômico, ideal para
a região cervical. Com medidas
5

aproximadas de 62 cm de
comprimento; 35 cm de largura
com 3 de altura. Deve possuir
base e corpo rígido com fita e
fecho tipo fivela para envolver o
tronco ou costas.
Gaiola de Habilidades com

6

acessórios
Gaiola de suspensão padrão
(Medida de 2,00 x 2,00m),

estrutura totalmente metálica com
Tubo Metalon 40x40mm esp.
2mm, gradil esp. 4 mm Arame
liso, painéis metálicos individuais
de H=1,00 x L=2,00m (8pçs) com
adesivos de numeração indicativa
para furos dos mosquetões.
Trilho de suspensão, Suporte
Giratório com mosquetão, 1 Barra
Paralela Frontal
Acessórios: 1 Colete Paraquedas;
01 Trilho de Marcha; 01 Kit
Interno de equipamentos da
Gaiola Composto por: 1 Jg pesos
(06 um); 01Jg Roldanas (02 um);
01 Par de Pegaduras; 10 Um
Cordas estilo rapel; 12 Um
Bungees (02 de 1,20m, 08 de
1,0m e 02 de 0,50cm); 01 Par
Botas em Couro para treino de
fortalecimento; 01 Par
Tornozeleiras; 01 Par de Suporte
para Cotovelos; 24 Um Ganchos
metálicos em S; 12 Um
Mosquetões; 11 Faixas de
Suspensão; 01 Cinto de Seis
Pontos.
7

Laser vermelho e infravermelho
(portátil) à pilha

Unidade

1

5.838,87

5.838,87

Equipamento de Laser sem fio
que possua 2 2 comprimentos de
onda:
Laser Vermelho – 660nm (com
100 mW de potência); e Laser
Infravermelho – 808nm (com 100
mW de potência).
Ultrassom Terapêutico 1 e
3mhz
Equipamento microcontrolado por
ultrassom terapêutico com modo
de emissão em contínuo ou
8

pulsado, com protocolos pré-

Unidade

1

1.579,00

1.579,00

programados de tratamento e
possibilidade de protocolos
particulares.
O comprimento de onda de 1MHz
e 3MHz

Lote 4 – Equipamentos e materiais permanentes Laboratório Multidisciplinar

Item

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

Valor
Total
Orçado
R$

Coração ampliado 2 vezes, 4
1

partes
Modelo 2 vezes o tamanho
natural que descreve todas as

Unidade

3

665,53

1.996,59

principais estruturas do coração
humano em detalhes. A parte
direita deve ser destacável, para
expor as câmaras e válvulas
interiores. A aurícula e a parede
do ventrículo esquerdo podem
ser removidas para mostrar o
átrio, a válvula mitral, o ventrículo
e músculos papilares. O material
a ser usado deve ser sintético de
alta duração. A peça deve ser
montada em base de polímero
durável com suporte e haste de
metal. Tamanho desejado deve
ser de 11cm x 11cm x 17cm, com
Peso de 590g.
Coração clássico c/hipertrofia
ventricular 2 partes
Modelo em tamanho natural que
mostra a doença cardíaca de
hipertrofia compensatória,
caracterizada pelo espessamento
2

do miocárdio e das fibras
musculares do ventrículo
esquerdo. O modelo é dividido
em 2 partes, montado em base
de polímero durável com suporte
e haste de metal. O Tamanho
deve ser de 12cm x 12cm x 25cm

Unidade

1

490,13

490,13

e Peso ser de 230g.
Crânio clássico colorido, 3
partes
Modelo em tamanho natural,
reproduzindo o crânio humano
em detalhes. As estruturas
anatômicas mais importantes
devem ser numeradas; o lado
esquerdo do crânio deve mostrar
3

os pontos de origem (vermelho) e

Unidade

1

458,31

458,31

Unidade

1

1.580,34

1.580,34

os pontos de inserção (azul) dos
músculos. Pode ser desmontado
em 3 partes: calota craniana,
base do crânio e mandíbula. O
material a ser usado deve ser
sintético resistente com todas as
juntas articuladas, medindo 18cm
x 17cm x 21cm e pesando 875g.
Esqueleto adulto, montado em
suporte com rodízio
Reprodução de um esqueleto
adulto masculino de primeira
4

classe, fabricado com qualidade.
Este esqueleto deve ser montado
em estrutura firme e estável, para
permitir durabilidade, ainda que
em uso intenso. O material a ser
usado, para o esqueleto em

tamanho natural, deve ser
plástico durável e inquebrável. Os
dentes devem ser inseridos na
mandíbula. Os membros podem
ser removidos e recolocados de
forma muito rápida e fácil, usando
um fixador rápido. As articulações
dos ombros, quadris e joelhos
devem possuir fixadores de
borracha flexíveis de modo a
permitirem movimentos de
articulação reais e deslizantes.
Exige-se total aproximado de 200
ossos do esqueleto,
correspondendo aos ossos
humanos reais no tamanho e no
peso. O esqueleto deve ser
anatomicamente correto e
completo, evidenciando todas as
estruturas e forames importantes.
É importante uma argola de
suspensão, caso se queira
pendurá-lo em um suporte
especial ou no teto.
Solicita-se os seguintes
componentes destacáveis: Calota
craniana, Crânio, Mandíbula,
Pernas e Braços. É importante
suporte com rodízios de

deslocamento suave e removível.
O tamanho desejado de ter
aproximadamente 180cm com
base, peso aproximado de 9kg.
Esqueleto do pé, montado em
arame
Modulo no tamanho natural do pé
humano com juntas articuladas.
Os movimentos naturais do pé
5

podem ser facilmente

Unidade

3

188,70

566,10

Unidade

30

2.617,80

78.534,00

demonstrados. Montado em
arame. Feito em material sintético
resistente com todas as juntas
articuladas. Tamanho: 20 cm x 13
cm.
MICROSCOPIO BIOLOGICO
BINOCULAR LED 1600X
O aparelho deve propiciar
aumento de 40X-1600X, ter
Lâmpada de LED. Deve ter
design moderno e ergométrico
6

com platina mecânica de estágio
duplo de 132x140mm e
movimento no eixo X/Y de
76x50mm incorporada, precisão
de 0,1mm. Charriott deve permitir
a colocação de 1 lâmina. O
movimento vertical da platina é
feito através de sistema macro de

25mm e micrométrico de
0,002mm coaxial. Deve ter
revólver Invertido para 4 objetivas
com inclinação no sentido da
coluna da estativa e incorporado
na mesma. Iluminação de Led
3W com controle de intensidade
através de potenciômetro.
Cabeçote Binocular com abertura
interpupilar de 45 a 75mm, com
inclinação de 30º e rotação de
360º, com ajuste dióptrico no tubo
do lado esquerdo de +/- 5
dioptrias. Par de ocular PL10X
(18) e WF16X (16) de campo
amplo. Objetivas Acromática de
DIN 4X/0,1/160; DIN
10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160
retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil
de imersão em óleo,
proporcionando um aumento de
40 a 1600X, Condensador de
Campo claro com diafragma de
íris com abertura regulável N.A
1,25; Os acessórios opcionais
não devem ser inclusos: Ocular
focalizável sem retículo; Retculo
de medição, contagem e outros;
Condensador de campo escuro;

Objetiva de 20X e 60X
acromáticas ou planacromáticas;
Jogo de objetivas
Planacromáticas de 4X; 10X; 40X
retrátil e 100X retrátil de imersão
em óleo; Câmera CCD 700
linhas, Digital CMOS, de 3mp;
5mp; 10mp e Câmera Digital de
5mp com saída HDMI com cartão
de memória e Bateria
recarregável.
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO
TRINOCULAR LED 1600X
Estativa moderna com alça de
transporte e organizador de cabo,
platina retangular de área
115x125mm, mecânica
incorporada com movimento no
eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão
7

e cremalheira com precisão de
0,1mm
Charriott que permite a colocação
de 1 lâmina
O movimento vertical da platina é
feito através de sistema macro de
35mm e micrométrico de
0,001mm coaxial = 1µm
Revolver Invertido para 4
objetivas com inclinação no

Unidade

1

3.048,84

3.048,84

sentido da coluna da estativa e
incorporado na mesma
Iluminação de LED 3W com
controle de intensidade através
de potenciômetro com sistema de
bateria recarregável (baterias não
inclusas)
Sistema Köhler de iluminação,
para a centralização do
condensador
Trava mecânica com proteção
contra quebra acidental da lâmina
Cabeçote Trinocular tipo
Siedentopf com abertura
interpupilar de 45 a 75mm, com
inclinação de 30º e rotação de
360º, com ajuste dióptrico no tubo
do lado esquerdo de +/- 5
dioptrias
Par de oculares WF10X (18) e
WF16X (16) de campo amplo
Objetivas: Acromáticas com
identificação do aumento através
de cor DIN 4X/0,1/160, DIN
10X/0,25/160,DIN 40X/0,65/160
retrátil, DIN 100X/1,25/160 retrátil
de imersão em óleo
Sistema de Óptica Convencional
com tratamento anti-fungo

marca LUMEN
Musculatura da cabeça c/vasos
sanguíneos
O Modelo deve mostrar o
caminho da veia jugular interna
8

esquerda na região cervical e na
cabeça, incluindo as ramificações

Unidade

1

1.322,67

1.322,67

Unidade

2

1.827,50

3.655,00

Unidade

1

1.028,51

1.028,51

venosas terminais. Deve ser fixo
em base de polímero durável,
medindo 20cm x 15cm x 20cm,
pesando 600g.
MUSCULATURA DO BRAÇO,
MONTADO EM BASE
O modelo deve ter metade do
tamanho natural, mostrando os
músculos do braço em estados
relaxados e contraídos. Os
9

músculos e tendões devem ser
mostrados em detalhes e as
estruturas devem ser numeradas.
O modelo deve ser montado em
base de polímero durável,
medindo53cm x 38cm x 9.5cm e
pesando 700g.
Pulmão, 7 partes
Pulmão 7 Partes deve reproduzir

10

em tamanho natural o sistema
respiratório humano completo,
mostrando a laringe, os pulmões

e o coração. Constituída por 7
partes com a laringe dissecada
ao longo de um plano sagital, os
pulmões, dissecados ao longo de
um plano frontal e o coração em
2 partes.
Serie clássica modelos de
dentes, ampliado 4 vezes
Este conjunto deve ser composto
por 16 peças, 4 vezes o tamanho
natural, objetivando mostrar em
grande detalhe a morfologia dos
dentes permanentes. Devem ser
11

representados os maxilares e os

Unidade

4

745,22

2.980,88

Unidade

1

1.402,31

1.402,31

dentes mandibulares (incisivos,
caninos, pré-molares e molares).
A montagem deve ser em base
de polímero durável, com
tamanho de 5cm x 5cm 14.5cm
cada modelo e pesando 200g
cada modelo.
CAMERA TIPO OCULAR CMOS
COM SOFTWARE E SUPORTE
Câmera colorida de Alta
12

resolução (5.1 MP) padrão CMount, sensor
CMOS, software para tratamento
e medição de imagens.

OBS.: TODOS OS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ACIMA TERÃO QUE SER DE
1ª QUALIDADE VISANDO ASSEGURAR A SUA QUALIDADE E SEGURANÇA
DOS USUÁRIOS. INDICAR MARCA E GARANTIA (MÍNIMA DE 12 MESES)
QUANDO HOUVER.

5) PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
A ENTREGA do Objeto descrito no Item 2.1 deste Edital, será de no máximo 30 ()
dias contados da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pela administração.
O local de entrega dos itens, objeto desta licitação, será no INSTITUTO
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA - IMES, sito a Avenida
Daniel Dalto, nº S/N, (Rodovia Washington Luís, km 382), na cidade de
Catanduva/SP.

6) VALOR ORÇADO:
O valor total orçado é de R$ 299.277,00 (duzentos e noventa e nove mil e
duzentos e setenta e sete reais).

7) DA FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura,
contendo nas Notas os seguintes dizeres, obrigatoriamente:
a) Pregão Presencial nº. 004/2022
b) Processo nº. 144/2022
c) Contrato nº. xxx/2022 (número de contrato será gerado após a
homologação do pregão)

8) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
São aquelas definidas na Minuta do Contrato, Anexo VIII do Edital.

ANEXO II

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS)

AO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA/SP
Pregão Presencial nº 004/2022
Processo nº 144/2022

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail Institucional:
Dados do responsável para assinatura de Contrato:
Nome:
RG:

CPF:

Cargo:

Data de Nascimento: _____/_____/______
Endereço completo:
E-mail Pessoal:
Dados Bancários
Banco:

Agência:

Conta:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS
CURSOS E SALAS DE AULAS DO IMES.
Lote 1 – Equipamentos e materiais permanentes curso Odontologia

Item

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

1

Unidade

5

2

Unidade

2

3

Unidade

4

4

Unidade

4

5

Unidade

6

6

Unidade

30

7

Unidade

35

Valor
Total
Orçado
R$

Lote 2 – Equipamentos e materiais permanentes curso Nutrição

Item

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

1

Unidade

3

2

Unidade

3

3

Unidade

1

4

Unidade

5

5

Unidade

1

6

Unidade

1

7

Unidade

1

8

Unidade

3

9

Unidade

1

10

Unidade

1

Valor
Total
Orçado
R$

11

Unidade

2

12

Unidade

1

Lote 3 – Equipamentos e materiais permanentes curso Fisioterapia

Item

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

1

Unidade

1

2

Unidade

1

3

Unidade

1

4

Unidade

1

5

Unidade

1

6

Unidade

1

7

Unidade

1

8

Unidade

1

Valor
Total
Orçado
R$

Lote 4 – Equipamentos e materiais permanentes Laboratório Multidisciplinar

Item

DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Valor
Unidade Quant. Unit.Orçado
R$

1

Unidade

3

2

Unidade

1

3

Unidade

1

4

Unidade

1

Valor
Total
Orçado
R$

5

Unidade

3

6

Unidade

30

7

Unidade

1

8

Unidade

1

9

Unidade

2

10

Unidade

1

11

Unidade

4

12

Unidade

1

OBS.: TODOS OS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ACIMA TERÃO QUE SER DE
1ª QUALIDADE VISANDO ASSEGURAR A SUA QUALIDADE E SEGURANÇA
DOS USUÁRIOS. INDICAR MARCA E GARANTIA (MÍNIMA DE 12 MESES)
QUANDO HOUVER.

VALOR

GLOBAL:

R$

___________________,

(_____________________________).

VALIDADE DA PROPOSTA: (Mínimo de 60 (dias) a partir da abertura da
mesma.)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á em até XX (XXXXX) dias após
a emissão da nota fiscal/fatura.

PRAZO DE ENTREGA: XX (XXXXX) dias.

Declaramos expressamente que:

1 – o objeto ofertado obedece a todas as condições estabelecidas no EDITAL do
Pregão nº 004/2022, responsabilizando-se a licitante, pela veracidade desta
informação;
2 - aceitamos todas as disposições contidas no Edital do referido Pregão e seus
Anexos;
3 - os preços contidos na proposta comercial incluem todos os custos e despesas
diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços,
encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros, transportes e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

xxxxxxxxxx, ______ de _______________ de 2022.

_______________________________________________
Assinatura e identificação do proponente ou de seu representante legal

ANEXO III

(MODELO)

Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

Ao
Instituto Municipal De Ensino Superior De Catanduva/SP
Ref.: Pregão Presencial nº 004/2022
Processo nº 144/2022

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no
CNPJ sob nº ............................., neste ato representada pelo seu (representante,
sócio, procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o
Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração,
e que compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de 2022.

_______________________________________________________
Assinatura e identificação do proponente ou de seu representante legal

ANEXO IV

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

Ao
Instituto Municipal De Ensino Superior De Catanduva/SP
Ref.: Pregão Presencial nº 004/2022
Processo nº 144/2022
A empresa………declara para os fins de direito, na qualidade de licitante do
procedimento
licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial......./2022 em cumprimento ao
inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal de que não possui em seu
quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

________________________,em________de______________________de2022.

________________________________________________
Assinatura e identificação do proponente ou de seu representante legal

ANEXO V

(MODELO DE CREDENCIAMENTO)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa............(razão social), estabelecida na Rua........., inscrita no CNPJ
nº.........., neste ato representada pelo seu (sócio ou proprietário).....................,
através do presente, credencia o Sr..............., portador da cédula de identidade
nº... e do CPF nº......, a participar da licitação instaurada pelo Instituto Municipal de
Ensino Superior de Catanduva - IMES, na modalidade de Pregão Presencial, sob
o nº ..../2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas,
lances verbalmente ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas nas etapas, negociar a redução de preços, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
assinar Contratos e Atas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________________, _____ de __________________ de 2022.

________________________________________
Assinatura e identificação do proponente

OBS.: Este Termo de Credenciamento deverá ser entregue ao Pregoeiro,
separadamente e antes dos envelopes de Proposta Comercial e de
Habilitação, exigidos nesta licitação.

ANEXO VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ao
Instituto Municipal De Ensino Superior De Catanduva/SP
Ref.: Pregão Presencial nº 004/2022
Processo nº 144/2022

A empresa.........(razão social), estabelecida......., inscrita no CNPJ sob o nº.....,
declara, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar todas as condições constantes
do Edital nº _____/2022 e seus anexos, e declara ainda que cumpre plenamente
aos requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________________, _____ de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
Assinatura e identificação do proponente ou de seu representante legal
OBS.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de
habilitação e proposta após o Credenciamento.

ANEXO VII
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Ao
Instituto Municipal De Ensino Superior De Catanduva/SP
Ref.: Pregão Presencial nº 004/2022
Processo nº 133/2022
A (razão social da empresa) _________________,
inscrita no CNPJ n°. ________________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a)_______________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº. __________________ e do CPF nº.
__________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital da respectiva
licitação, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser
_________________

(microempresa,

empresa

de

pequeno

porte

ou

microempreendedor individual) nos termos da legislação vigente, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123/2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
___________________, _____ de __________________ de 2022.
___________________________________________________
Assinatura e identificação do proponente ou de seu representante legal

OBS.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de
habilitação e proposta após o Credenciamento.

ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº xxx/2022
Pregão Presencial nº 004/2022
Processo nº 144/2022

CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O INSTITUTO MUNICIPAL DE
ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA - IMES E A EMPRESA.........................,
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA - IMES,
Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede a Rua ---------------, nº ------------,
Centro, na cidade de ------------------/--, Inscrito no CNPJ sob nº ---------------------,
neste ato representado pelo Diretor, o Sr. ------------------------, brasileiro, casado,
portador do RG nº ---------- e CPF nº ------------- , residente e domiciliado à Rua -----,

nº

-----,

Bairro

-------,

nesta

cidade,

daqui

por

diante

denominado

CONTRATANTE, e a Empresa, ________________________________, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº _________________________,
com sede a Rua ---------------, nº ------------, Bairro: --------, na cidade de -----------------/--, neste ato representada por__________________________(qualificar),
portador do RG nº ---------- e CPF nº -----------, residente e domiciliado à Rua -------, nº -----, Bairro -------, na cidade de -------------/--, doravante denominada
CONTRATADA, acordam celebrar o presente contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1 - Nos termos da Lei nº 10.520 de 17.07.2002, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1

–

O

objeto

do

presente

Contrato

é

a

AQUISIÇÃO

DE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme descrito no Anexo I – Termo de
Referência do Edital nº xx/xxxx, deste Pregão, na Ata da Sessão Pública e na
Proposta vencedora que fazem parte integrante deste Contrato, sendo
adjudicado(s) o(s) seguinte(s) item(ns):

Item

Descrição dos

Un.

Materiais/Equipamentos

Quant. Valor Unit. Valor Total
R$

R$

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E FISCALIZAÇAO DO CONTRATO:
3.1 – A CONTRATADA fará a entrega dos itens adjudicados, no prazo máximo de
XX dias contados da data de assinatura deste Contrato, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pela administração.
3.2 – O local de entrega dos itens, objeto deste contrato, será no
XXXXXXXXXXXXX, situado a XXXXXXXXXXXXX, nº. XXX, B: XXXXX, em
Catanduva-SP.
3.3 - Por ocasião da entrega, a CONTRATANTE designará um funcionário para o
recebimento e conferência dos equipamentos.
3.4 - Não serão aceitos na entrega, equipamentos de marca e descrição diferentes
daquelas constantes na(s) proposta(s) vencedora(s), sendo que os equipamentos
terão que ser de 1ª qualidade.
3.5 – Constatadas irregularidades nos equipamentos, a CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, imediatamente, mantido o preço
inicialmente contratado.
3.6 – O transporte dos equipamentos/materiais ocorrerão por conta da
CONTRATADA, sendo de sua inteira responsabilidade, danos materiais que
possam ser ocasionados no transporte e sendo constatada qualquer anormalidade
a CONTRATADA ficará sujeita a substituir o produto imediatamente.
3.7 – A CONTRATADA, durante o período de garantia e assistência técnica,
disporá de no máximo 10 (dez) dias úteis para solucionar problemas do(s)
equipamento(s)/material(is) adjudicado(s), sendo de inteira responsabilidade da
mesma a retirada e a devolução do(s) equipamento(s) (caso haja necessidade)
para

a

devida

prestação

dos

serviços

de

assistência

técnica,

se

responsabilizando também pelos danos materiais que possam ser ocasionados no
transporte e sendo constatada qualquer anormalidade a CONTRATADA ficará
sujeita a substituir o(s) equipamentos(s) imediatamente.
3.8 - O presente contrato será acompanhado e fiscalizado pelo “Gestor/Fiscal de
Contrato”, para o bom e fiel cumprimento das disposições contratuais, a fim de
cumprir com as disposições dos artigos 66, 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.
3.8.1. Fica estabelecido para acompanhar e fiscalizar o presente contrato o(s)
servidor(es): XXXXXXXXXXXXX
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
4.1 – O valor total do presente Contrato é de R$ ---------- (--------------), sendo que o
pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura,
contendo nas Notas os seguintes dizeres, obrigatoriamente:
a) Pregão Presencial nº. ___/____
b) Processo nº. ___/____

c) Contrato nº. ___/___
4.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
4.3 - O preço proposto para os itens especificados no Anexo I do Edital, será fixo e
irreajustável.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1 – As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de dotações
orçamentárias consignadas, a saber:
xxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:
6.1 – O prazo de vigência do presente Contrato será de XX (xxxxxx) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo
período, mediante Termo Aditivo, justificativa por escrito e aceitação de ambas as
partes, devidamente autuadas no processo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
o acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste Contrato, nos termos do artigo 65, parágrafo 1°, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 - A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou
para terceiros, devendo entregar o objeto deste Contrato de acordo com os
termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.
8.2 - Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos
relativos à execução do objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais,
transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros
custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da
avença.
8.3 – Entregar o objeto pactuado em estrita conformidade com o Termo de
Referência e proposta vencedora, guardadas as normas técnicas pertinentes à
natureza e à finalidade do objeto.
8.4 - Comunicar à Administração do Instituto, por escrito e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por motivo
superveniente, que impeçam mesmo temporariamente a CONTRATADA de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato, total
ou parcialmente.
8.5 – A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas por Lei e no referido Edital.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a
CONTRATADA;
b) fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em
todos os casos omissos

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:

10.1 - A recusa pela CONTRATADA em entregar o objeto deste Contrato
acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da(s) proposta(s).
10.2 – A entrega em desacordo com o licitado, acarretara multa de 0,5% (zero
virgula cinco por cento), por dia de atraso, até 10 (dez) dias, para sanar a
irregularidade. Após esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às
penalidades previstas.
10.3 – O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega dos produtos,
acarretará a multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento ), por dia de atraso,
limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi
adjudicado. Após esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às
penalidades previstas.
10.4 – Nos termos do artigo 7º da lei 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Contratante, nos casos
de:
a) – não celebrar o contrato se convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta.
b) – deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
participação no certame.
c) – ensejar o retardamento da execução do objeto.
d) – não mantiver a proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação.
e) – comportamento inidôneo.
f) – cometimento de fraude fiscal.
g) – fraudar na execução do contrato.

h) – falhar na execução do contrato.
i) – entrega em desacordo.
10.5 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Instituto considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
10.6 – As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o
caso.
10.7 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
11.1 – A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a
88 da mesma Lei.
11.2 - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e
promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se
ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1 - As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de
Catanduva/SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente
instrumento e de sua execução.
E por estarem de acordo, combinados e contratados, assinam o presente, em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 2(duas) testemunhas, também

firmatárias.

Catanduva/SP, __ de __________de xxx.
CONTRATANTE:
_______________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRADADA:
______________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS:

1.

2.

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

Nome:

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _________________________
CONTRATADO: __________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ___________________________
OBJETO: ______________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: ---------------

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento

de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b)

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das

manifestações

de

interesse,

Despachos

e

Decisões,

mediante

regular

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e

Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de
então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos

previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de
Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e

consequente publicação;
b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Catanduva/SP, xx de xxxxx de 2022.
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: ________________________________________
Cargo: ______________________
CPF: _______________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: ________________________________
Cargo: ________________________________
CPF: __________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________
Cargo: _________________________________
CPF: __________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:
Nome: _______________________________
Cargo: ______________________________
CPF: ________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________
Cargo: _________________________________
CPF: __________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP

CONTRATANTE: _________________________________
CNPJ Nº: _________________________________________
CONTRATADA: _________________________________
CNPJ Nº: ________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM): _____________________
DATA DA ASSINATURA: __________________________
VIGÊNCIA: ______________________________________
OBJETO: _________________________________________
VALOR (R$): ______________________________________

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários;

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi
contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Catanduva, em xx de xxxxxxxxx de 2022.

RESPONSÁVEL:

Paulo Roberto Vieira Marques
Diretor
E-mail: diretoria@fafica.br

