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PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

PROCESSO INTERNO N° 4940/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATEDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
  
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé torna público que se acha aberta a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08 de SETEMBRO de 2017 
 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14 h 00min 

 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Diretoria de Licitações e Contratos, localizada no piso superior 
do Paço Municipal, localizado na Rua 7 de Setembro n.º 701, Centro, Tremembé, CEP 12.120-000. A sessão 
será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados em Portaria constante 
do Processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas interessadas. 
 
ESCLARECIMENTOS: Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Tremembé, no endereço especificado para realização da sessão, e-mail: licitacoes@tremembe.sp.gov.br 
através do telefax (12) 3607-1000 ramal 1013. 
 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 
3.293, de 05 de dezembro de 2007 e Decreto Municipal nº 3.089 de 07 de dezembro de 2005.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório. 
 
1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 

1.1. O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 
condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e atualizações posteriores. 
 
2- PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 

2.2. Não poderão participar nesta licitação as empresas que: 
2.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
2.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município da Estância Turística 

de Tremembé. 
2.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal. 
2.2.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou 

ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do Município da Estância Turística de 
Tremembé. 

2.2.5. Estejam constituídas sob a forma de consórcio. 
2.2.6. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
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2.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 
licitação. 

2.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 
2.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
2.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 

 
3 - CREDENCIAMENTO 

3.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue: 

3.1.1 - Quanto aos representantes: 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o 

ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com 

firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular 

ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 

instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 

documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 

puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação 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 preço. 

e) Será admitido apenas 1(um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

3.1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

 a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato 

impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste 

Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação); 

3.1.3 - Quanto às microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas: 

 a) Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou 

cooperativa visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que deverá ser feita de acordo com o 

modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 

(Habilitação). 

 3.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1.A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 1 – Proposta Comercial 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 
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Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 

5– DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 

5.1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com as exigências pertinentes desta licitação, e 
apresentada em uma via, preferencialmente em papel com identificação da licitante, impressa, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, borrões e entrelinhas, sem cotações alternativas, devidamente datada e assinada pelo 
representante legal da proponente. 

5.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de 

reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

5.3.A proposta deverá conter:  

a) razão social, CNPJ, número do Edital do Pregão, dia da abertura, endereço completo, número do 

telefone, fac–símile e e-mail, bem como os dados pessoais da pessoa habilitada para assinar o respectivo 

Termo de Contrato; 

b) declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas 

ao serviço, tais como: impostos, taxas, seguros, descontos, frete, bem como quaisquer outras despesas, 

incidentes sobre o serviço, se houver, não estando embutidos encargos financeiros agregados ao seu valor 

econômico, estando, portanto, ofertado preço à vista; 

c) prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação;  

d) se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 60 (sessenta) dias, independentemente de qualquer outra manifestação.  

5.4.Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes, sendo consideradas nulas e sem nenhum 

efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.  

5.5.Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao Processo pelo seu prazo de validade, não 

sendo permitida sua retirada ou a desistência por parte do proponente. 

5.6.Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital.  

5.7.A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, 

antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

5.8.A omissão de qualquer despesa necessária a perfeita execução dos serviços será interpretada 

como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das 

propostas.  

 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”:  

6.1.O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

  b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

  c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem; 
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  d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

  e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir;  

  f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1.1 não precisarão 

constar do envelope “Documentos para Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
  a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação 
cadastral atualizada.  

 b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o 
caso, relativa à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com 
o objeto contratual.  

 c) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, mediante apresentação da 
certidão de Regularidade Municipal Mobiliária (notadamente o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN) relativos ao domicílio ou à sede do proponente. O proponente com filial no município de 
Tremembé deverá apresentar a certidão relativa a esta filial para atendimento do item. 

 d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução 
conjunta SF/PGE 03 de 13/08/2010) por meio da respectiva Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 
efeito de negativa, com prazo de validade em vigor na forma da Lei.  

 e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de São Paulo; empresas 
de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove inequivocamente que as mesmas não 
possuem débito de origem fiscal para com o Estado.  

 f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos aos Tributos 
Federais, Dívida Ativa da União e INSS. 

 g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor expedida pela Caixa 
Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos (Lei Federal 8036/90).  

 h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT (Lei 12.440 de 07/07/2011).  

 6.1.3. – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (Lei Complementar nº 123 de l4/12/2006 – Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte):  

 a) no caso específico de Micro Empresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) OU 
Microempreendedor Individual (MEI), deverá ser apresentada declaração informando que no decorrer do 
último mês não houve o desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em nenhuma 
das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 (modelo 
- Anexo VII);  

 b) a falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, 
entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na respectiva Lei Complementar;  

 c) caso as propostas apresentadas por ME, EPP ou MEI sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação 
denominada de empate;  

 d) a ME, EPP ou MEI mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;  

 e) em caso de ME, EPP ou MEI apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I);  

 f) em não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEI mais bem classificada, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 123/06, na ordem 

classificatória para o exercício do mesmo direito (art. 45, II);  
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 g) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME (s), EPP (s) OU MEI (s) no 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III);  

 h) na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame (art. 45, § 2º);  

 6.1.4. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo cartório distribuidor 

da sede da licitante, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de sua expedição.  

6.1.5. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 
(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. 

 b) Cada atestado deve conter: i) Nome empresarial e dados de identificação da instituição 
emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail); ii) Local e data de emissão; iii) Nome, cargo e assinatura do 
responsável pela veracidade das informações. 
  6.1.6. – OUTRAS COMPROVAÇÕES  

 a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação na licitação; de que 

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

com a Administração (MODELO – ANEXO IV). 

 b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (MODELO – ANEXO V).  

 c) Declaração de que não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou 

entidade contratante responsável pela licitação (MODELO – ANEXO VI).  

                d) Atestado de visita técnica (MODELO-ANEXO X) 

6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO  

 6.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou 

através de impresso informatizado obtido via “Internet”, com data de expedição não anterior a 60 

(sessenta) dias da data do encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos 

documentos.  

 6.2.2 – Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das 

informações nelas contidas por parte do Pregoeiro, bem como cópias em papel termo-sensível (papel de 

fax), cujo impresso pode se extinguir no processo.  

 6.2.3 – As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da 

Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no ato da abertura do 

envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo 

esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.  

 6.2.4. – As ME(s), EPP(s) ou MEI (s), por ocasião da participação neste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da habilitação, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  

 a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado 

o momento imediatamente posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério desta 

Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alterações, sendo 
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facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação ou para revogar a licitação.  

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

7.1 – No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, encerrando-se 

quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.  

7.2 – Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido neste Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

7.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no Edital;  

b) que apresentem preço ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 7.3.1 – No tocante aos preços as propostas serão julgadas pelo critério de “menor preço 

global”, nos termos do art. 45, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, nos termos descritos no 

Anexo I.  

7.4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) e; no caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes.  

7.5 – O Pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

7.5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

7.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução indicada de no mínimo R$ 10 (dez reais) entre os lances.  

7.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da 

formulação de lances.  

 7.7.1 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades da legislação aplicável.  

7.8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

nos lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

7.9 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

7.10 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

7.11 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão competente, que será 

juntada aos autos.  

7.12 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

7.13 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante:  
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a) substituição e apresentação de documentos; ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 7.13.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 7.13.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

7.14.– Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.15. – O licitante vencedor deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a documentação 

que comprove o responsável técnico da empresa para o serviço contratado. 

7.16. – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 

material definido no objeto deste Edital.  

8 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

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

8.2 – Caberá a autoridade superior competente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.  

8.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

8.4 – As petições deverão ser protocoladas junto à Prefeitura Municipal de Tremembé, setor de 

protocolo, situada na Rua Sete de Setembro, 701, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:00 horas, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá nos termos da lei.  

9 – DO RECURSO:  

9.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX da Lei Federal nº 

10.520/2002.  

9.2 – O prazo para o recurso será de 03 (três) dias úteis, com a apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  

9.4 – As razões deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Tremembé, setor de 

protocolo, devidamente assinadas por seus representantes, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:00 horas.  

 9.4.1 – Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais.  

9.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

9.6 – O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados na sala da Coordenadoria 

Técnica de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Tremembé, sito no piso superior do Paço 

Municipal, localizado na Rua 7 de Setembro nº. 701 – Centro – Tremembé, CEP 12.120-000.  

 

10 –DO CONTRATO 

10.1.As partes formalizarão contrato, conforme minuta constante do Anexo VIII.  

11 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:  

11.1. – O preço proposto será o apresentado na proposta da licitante vencedora.  
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  11.1.1. – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, durante o primeiro ano 

de contrato, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal n° 8.880/1994.  

11.2. – O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva nota 

fiscal referente ao serviço prestado, com indicação do número do empenho, devidamente conferida e 

aprovada pelo Setor Competente, e, desde que as certidões de regularidade relativa à Seguridade Social 

estejam válidas na data do pagamento. 

12 – DAS SANÇÕES: 

12.1.– Pela inexecução total ou parcial do Contrato firmado entre as partes, além das penalidades 

previstas na Lei Federal 8666/93 e alterações, a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 

Contratada as seguintes sanções:  

 12.1.1. – Advertência.  

 12.1.2. – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, 

em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.  

 12.1.3. – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 

inexecução parcial.  

 12.1.4. – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 

inexecução total.  

 12.1.5. – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.  

 

13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  

13.1.A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências previstas 

tanto no presente contrato, quanto na lei.  

 13.1.1.A PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, 

independentemente de interpelação judicial;  

 13.1.2.A rescisão também poderá ser concretizada em caso de cometimento reiterado de 

faltas em sua execução;  

 13.1.3.Os casos de rescisão contratual serão motivados, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa.  

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1. –As despesas decorrentes deste certame onerarão os recursos orçamentários e financeiros:  

Ficha: 653- 09.04.10.302.0064.2.064.339039.1.310000-Fonte 01 
Ficha: 654- 09.04.10.302.0064.2.064.339039.05.30000- Fonte 05 
Ficha: 661- 09.04.10.302.2179.2.179.339039.01.310000- Fonte 01 
Ficha: 662- 09.04.10.302.0179.2.179.339039.01.300000- Fonte 05 
 
15 – DA PUBLICIDADE 

15.1. Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DIÁRIO 

OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, disponível no endereço: 

<http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial>, conforme dispõe a Lei Municipal n° 4.238, de 11.02.2016 

e, acessoriamente, no sítio internet da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, no 

endereço <http://www.tremembe.sp.gov.br>, link <licitacoes>. 

 
16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

16.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o 
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tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis; 

16.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.3 - O(A) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

16.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

16.5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

16.6 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

16.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

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

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário.  

16.8 - A homologação do presente certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico Município de 

Tremembé, no endereço <http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial/>. 

 16.9 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.10 - Os casos omissos neste Edital, poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 

legislação pertinente. 

16.11 - Será eleito o Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, para dirimir toda e 

qualquer ação decorrente do presente certame, assim como ao cumprimento das obrigações dela 

decorrentes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

17 – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE SEUS PROPRIETÁRIOS, SERVIDOR OU DIRIGENTE 

OU ENTIDADE CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;  

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL; 

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL; 

ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 

ANEXO X- ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Estância Turística de Tremembé, XX de XXX de 2017. 

 

 

Marcelo Vaqueli 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:  

 Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa para locação, manutenção e 

suporte técnico de equipamentos médico hospitalares destinados a Unidade de Diagnose e Pronto 

Atendimento Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, conforme consta neste termo de referência.  

 

2. JUSTIFICATIVA:  

 O crescimento da demanda por serviços na área de saúde nos últimos anos, devido ao aumento do 

número de acidentes, da violência urbana, da expectativa de vida, dos casos de agravos clínicos crônicos e a 

insuficiente estruturação da rede assistencial, contribui decisivamente para a sobrecarga dos serviços de 

diagnose.  

  Aliado a isto o atendimento a essa demanda deve ser franqueado em todas as portas de entrada 

dos serviços de saúde do SUS, possibilitando sua resolução integral ou transferindo-a responsavelmente 

regulada, para um serviço de maior complexidade, dentro da lógica de organização da Rede de assistência 

em saúde no Centro de Diagnose e da Rede de Atenção  às Urgências/Emergências no Pronto Atendimento, 

trabalhando dentro de um conceito amplo de saúde que atue desde a promoção e prevenção até a 

recuperação da saúde.  

  Desta forma a Secretaria Municipal de Saúde entende que deve estar presente e atenta aos 

cuidados nos serviços de diagnose bem como a estruturação de rede de assistência e de atenção básica a 

toda sua população. 

  A implantação do Centro de Diagnose e adequação dos equipamentos do Pronto Atendimento tem 

a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde objetivando ampliar e qualificar o 

acesso humanizado e integral aos pacientes na área de saúde de forma ágil e oportuna.  

   A Secretaria Municipal de Saúde, na busca da modernização do setor de saúde do Município, 

traçou como objetivo principal iniciar uma nova fase na oferta de serviços de saúde à população, através da 

reestruturação de sua rede de saúde, de acordo com as necessidades e fragilidades de cada área da Cidade, 

tendo como importante coadjuvante o Centro de Diagnose. 

  Nesse contexto a locação dos equipamentos que são objeto do presente Termo de Referência 

permitirá a estruturação do recém inaugurado Centro de Diagnose e modernização para um atendimento 

humanizado no Pronto Atendimento, ofertando uma maior gama de serviços à população, elevando 

consequentemente o nível de assistência à população assistida.  

 

3. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS: 

  Ficará sob a responsabilidade da empresa contratada a disponibilização dos equipamentos com 

características, especificações e em quantidade definidos a seguir: 
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LOTE 

ÚNICO 

CARACTERÍSTICA QUANTIDADE 

 

 

   01 

ENDOSCÓPIO 01 

CARDIOTOCO 01 

APARELHO DE RAIO X – FIXO 01 

APARELHO DE RAIO X – PORTÁTIL 01 

SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMAGEM RADIOGRÁFICA PARA RAIO-X 01 

IMPRESSORA DRY 01 

 

3.1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

ENDOSCÓPIO 

RACK 

O aparelho deverá ser instalado em prateleiras com suporte para monitor de vídeo e tubos endoscópicos. 

Provido de Nobreak com entrada bivolt automático e potência adequada ao conjunto de equipamentos que 

compõem o sistema e cabo de alimentação com no mínimo 2 metros. Deve possuir régua de tomadas 

adequada ao número de equipamentos do sistema com capacidade para alimentar todo o conjunto. Deve 

possuir rodízios com travas em pelo menos 2 deles para estabilidade do Rack. Todo o conjunto deve ser 

aterrado. 

MONITOR DE VÍDEO 

De alta definição (HDTV) com pelo menos 19” de diagonal útil e grau médico para segurança do paciente. 

Deve ser do tipo LCD/LED e ser compatível com a qualidade da imagem gerada pelo processador de vídeo, 

parte integrante deste sistema. Resolução mínima 1280 x 1024. 

PROCESSADOR DE VÍDEO 

Compatível com o tubo endoscópico descrito e o sistema de TV de alta definição (HDTV). Saída digital para 

captura e armazenamento de imagens. Ampliação eletrônica de imagens estáticas ou não de pelo menos 

1,2 vezes. Ajustes de brilho, cores (RGB) e balanço de branco (se não for automático). Controle automático 

de ganho. Congelamento de imagens. Possibilidade de gravação em mídia removível em padrão TIFF sem 

compressão. Grau médico Classe I e Tipo BF. Sistema de ar e água. Deve acompanhar o teclado compatível.  

FONTE DE LUZ 

Pode ser incorporada ou separada do processador de imagem. Lâmpada principal de Xenônio de 300 Watt e 

lâmpada/LED auxiliar para substituição de emergência incorporada. Controle automático de brilho e 

resfriamento forçado. Compatível com os equipamentos do sistema incluindo o tubo endoscópico. Sistema 

de água e ar. 

VÍDEO PRINTER 

Colorida por sublimação com resolução mínima de 400 DPI. Operação frontal. Impressão a partir de NTSC e 

PAL. Para papel referência A6. Deve possuir memória e controle remoto. Compatível com os equipamentos 
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do sistema. Deve vir acompanhada com pelo menos 10 pacotes de papel de impressão compatível (pelo 

menos 500 folhas).   

TUBO ENDOSCÓPIO 02 

Tipo flexível de alta definição de imagem com tubo com as seguintes características: comprimento de 

trabalho maior ou igual a 600 mm e diâmetro menor ou igual a 6,3 mm com ponta distal de diâmetro 

menor ou igual a 6,3 mm contendo 1 canal de trabalho com diâmetro não inferior a 2,2 mm. Campo de 

visão maior ou igual a 120 graus com profundidade menor ou igual a 3 mm quando mais próximo e maior 

ou igual a 50 mm quando mais distante da imagem de interesse. Os movimentos de deflexão devem ser 

maiores ou iguais a 180 graus para cima e 130 graus para baixo. Deve ser compatível com processador de 

imagem e demais equipamentos oferecidos no conjunto para o completo funcionamento do sistema. 

Devem aceitar reprocessamento em solução química e Óxido de Etileno (ETO) no mínimo. Deve ser 

compatível com sistemas de tratamento a laser e bisturis eletrônicos. 

CARDIOTOCO 

Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II – Médio Risco 

Freqüência da rede de alimentação - 50/60 Hz 

Freqüência do Ultra-som – 2,0 e 2,3 MHz 

Faixa de medida do BCF - 80 a  210 batimentos por minuto 

Tensão de alimentação (Volts) - 127/220 VAC ± 5% 

Tipo de corrente - AC (alternada) 

Número de fases – Bifásico 

Seletor de tensão de operação - Chave seletora manual 

Proteção contra penetração nociva de água - Equipamento comum – IPX1  

Liga/desliga (painel frontal) 

Eliminação do som para cada canal (mudo) (painel frontal) 

Sonoro Bradicardia/Taquicardia (beep) e visualização gráfica via software 

Gráfico de BCF A/B 

Gráfico de movimentação fetal 

Gráfico de contração uterina 

Gráfico de qualidade de sinal (QS) 

CONTROLES 

Liga/desliga. Aumento e diminuição do volume do som para cada canal via painel frontal e software. 

Eliminação do som para cada canal (mudo) via painel frontal e software. Calibração do tocodinamômetro 

via software 

MONITOR 

15” (38,1 cm), Flat Painel Active matrix-TFT LCD 

Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) - 337 x 190 x 345 (mm) 
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APARELHO DE RAIO-X FIXO 

Equipamento de raios-X compacto, permitindo radiografias de crânio, tórax, coluna, abdômen e 

extremidade com as seguintes características. 

• Microprocessado 

• Variação de Tensão de no mínimo 40 a 150 kV, em ao menos 22 passos de kV.  

• Corrente máxima de 500 mA  

• Tempo de exposição de 3 ms  

• Variação de mAs: 0,2 a 500 mAs  

• Tensão de alimentação: 220 V bifasico – 50/60 Hz;  

• Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede;  

• O conjunto de comando deve obrigatoriamente ser acoplado embaixo da mesa; 

 • Sistema de disparo em dois estágios;  

• Software para detecção de falhas com indicação no display de comando;  

• Comutação automática de foco fino ou grosso em função dos valores selecionados;  

• Circuitos de segurança: Sobrecarga de aquecimento no tubo Rotação do anodo do tubo Falha de 

filamento do tubo Sobrecarga de corrente do tubo 

PAINEL DE COMANDO: 

• Indicação de código de erros no comando;  

• Seleção dos níveis de KV, mA e mAs por meio de teclas;  

• Indicação luminosa para outros parâmetros. Mesa de exames  

• Tampo flutuante nos quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados por pedal; 

 

APARELHO DE RAIO-X PORTATIL 

Técnica livre para exposição em todas as cargas, seleção 40/60/80 e 100MA, variação de tensão de 40 a 

100KV, anodo fixo com potência de 10KW. 

 

SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS PARA RAIOS X 

SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, com um leitor integrado ao sistema, de leitura 

única (monocassete) de cassetes e um conjunto de placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos, 24x30cm 

(com adaptador) e 35x43cm conforme especificado a seguir:  

Sistema de digitalização com resolução de imagens no mínimo de 10 pixels/mm para os cassetes utilizados. 

Escala de cinza de 12bits (4096tons). Sistema DICOM 3.0 Print e Storage SCU, controladora de rede Fast 

Ethernet e terminais de cadastramento e manipulação básica de imagens dedicados às salas de exame. 

 

O sistema que possua capacidade de: 

Reconhecimento automático do cassete; 

Identificação eletrônica dos cassetes, ou seja, a transferência dos dados do paciente e do exame para o 

cassete que contém a imagem exposta,  
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Processamento de, no mínimo, 40 cassetes por hora, no formato 35x43cm em resolução padrão de 10 

pixels/mm; 

Possibilidade de aumento de velocidade com mudança de resoluções para 6,6pixel/mm( 50 cassetes hora) e 

5 pixel/mm (até 60 cassetes hora) 

Estação independente para identificação, entrada de informações dos pacientes e exames, recebendo os 

dados digitalmente pela rede de computadores e módulo de pré-visualização das imagens recém-adquiridas 

no sistema em resolução padrão em monitores de pelo menos dezenove polegadas; 

Geração de imagens por meio de um programa(software) de processamento básico. A unidade deve, 

também, ter um programa (software) adicional de pós-processamento de imagens permitindo, a critério do 

operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem, sem prejuízo 

ao “raw data” da imagem; 

O pós-processamento de imagens é visualizado em monitor LCD de 1280 pontos por 1024 pontos de alto 

brilho (mínimo de 200 cd/m2) e alto-contraste (mínimo de 300:1) e no tamanho de pelo menos 19 

polegadas e estar em conformidade com o padrão DICOM parte 14; 

O aplicativo de pós-processamento de imagens deverá ter um módulo específico para manipular imagens 

de exames de radiologia geral , com árvore de incidências específicas. 

Efetua conexão DICOM 3.0, Storage SCU para arquivamento em sistemas PACS; 

Efetua de modo automático o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação; 

Efetua anotações de texto e marcações (tipo setas e desenhos de círculos e retângulos) dentro da área de 

imagem, incluindo medições de distâncias, ângulos; 

Efetua conexão DICOM 3.0 Print SCU para impressão; 

Efetua gravação de CD / DVD com um ou múltiplos pacientes com imagens, e visualizador, formato DICOM 

ou JPG.  

Sistema de gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação hospitalar, com 

capacidade de efetuar conexão DICOM 3.0 MWL SCU para recebimento das informações do sistema de 

informação hospitalar (HIS) (Modalility Worklist Management). Este módulo também deverá buscar as listas 

de trabalho através de compartilhamento de arquivos texto ASCII com delimitadores de campo e pacientes 

conforme presente no sistema de agendamento da recepção da radiologia;  

Possibilita ao operador capacidade de formatar a impressão com 06 imagens de resolução diagnóstica na 

mesma película de filme e selecionar tamanhos diferentes de película. 

Possibilidade de expansão de cada módulo (identificação, digitalização, pós-processamento) 

individualmente, sem a necessidade de investimento em um outro sistema completo; 

Desligamento automático integrado ao sistema quando da eventual falha de corrente elétrica; 

Conjunto de cassetes com placas de fósforo com resolução mínima de 10 pixel/mm e nos seguintes 

formatos: 

35x43cm: 02 conjuntos 

24X30CM:02 conjuntos + 02 adaptadores 

Assistência Técnica e Garantia de 12 meses a partir da instalação e funcionamento dos equipamentos; 
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Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização; 

Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades 

presentes no Hospital; 

 

IMPRESSORA DRY  

Impressora DRY (Seco) para uso em modalidades médicas para Tomografia Computadorizada, Ressonância 

Magnética, CR e Mamografia. 

Equipamento com impressão de tecnologia a seco e resolução máxima de pelo menos 320 ppi com um spot 

size de 100μm para a imagem final. 

Possuir 2 badejas de armazenamento on-line do sistema (qualquer tamanho de filme em cada bandeja). 

O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) 

para conversão do sinal ao padrão DICOM 3.0; 

Permitir conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP; 

SISTEMA PACS de Imagem para utilização em Unidade de Saúde/Raio X com a modalidade, RX CR DICOM, 

com instalação em um Servidor local para armazenamento e distribuição de imagens, sem limite de 

volumetria de exames, conectividade e comunicação com equipamentos DICOM e Sistemas HIS e outros 

softwares de gerenciamento Hospitalar, conectividade com periféricos para impressão em filme e papel, 

gravação em CD/DVD e outras mídias ilimitado. 

Software para Estação de Trabalho, sem limite de usuários para as estações de trabalho com controle 

diferenciado através de senhas, visualização de imagens médicas, laudo, impressão e gravação em CD/DVD 

ilimitado, Software para produção, armazenamento e visualização de listas de trabalho de pacientes e 

exames ilimitado.  

Instalação do software e treinamento/application para administrador de sistema e usuários, Assistência 

Técnica, Garantia mínima de 12 (doze) meses após a instalação do sistema, catálogos em português,  

Registro na ANVISA. 

Servidor com capacidade de armazenamento para um ano e garantia de 12 meses. 

 
4. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

  Deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica emitido por entidade pública ou privada, 

que comprove o correto cumprimento de obrigações da mesma natureza do objeto a ser licitado, ou seja,  

locação de  EQUIPAMENTOS MÉDICOS,  de acordo com o item e  os serviços  ofertados,  devidamente  

datado,  assinado e com identificação do atestante. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

5.1.  A contratada deverá fornecer os serviços de instalação dos equipamentos.  A instalação deve 

contemplar todos os procedimentos necessários para uso imediato dos equipamentos.   

5.2.  Os equipamentos deverão ser instalados no prazo máximo de 10 dias a contar do recebimento da 

solicitação da contratante. 
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5.3.  É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a adequação do espaço físico para a entrada e 

instalação do equipamento, bem como bancada específica, se necessário.  

5.4.   A empresa deverá arcar com todos os periféricos necessários para funcionamento deverão ser 

fornecidos pela empresa vencedora (no break, computador, impressora, etc).  

5.5.  Após a entrega, a Contratante terá um prazo de até 5 (cinco) dias úteis para testes, para verificar se 

os equipamentos atendem completamente todos os  quesitos  e  condições  dispostas neste Termo e no 

Contrato, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento e verificação, bem como, se 

a marca e modelo correspondem àquelas  discriminadas na proposta.  

5.6.  Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão contratante emitirá o respectivo “Termo de 

Aceite”, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

5.7.  Caso algum equipamento não corresponda ao exigido ou ofertado na proposta, 

a CONTRATADA deverá providenciar a sua substituição, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados  da 

data  da  notificação expedida  pelo órgão contratante, interrompendo-se nesse período, o prazo de  

emissão de  “Termo de Aceite”. 

5.8.  O prazo para retirada dos  equipamentos  é  de 5 (cinco) dias  úteis,  a  partir da data  de  

abertura do chamado. Caso ocorra mudança de mês durante esse período, o equipamento a ser 

desinstalado já não deverá constar no próximo faturamento mensal.   

5.9.  A CONTRATADA deverá fornecer de forma irrestrita, as peças e componentes que se fizerem 

necessários para assegurar a continuidade do funcionamento dos equipamentos locados, sem ônus para o 

CONTRATANTE.  

5.10.  A CONTRATADA deverá fornecer, cópia do registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura – CREA do responsável técnico.  

5.11. Fornecer a Prefeitura de Tremembé, para efeito de controle e acesso às suas dependências no ato da 

assinatura do contrato, a relação nominal de todos os empregados na execução dos serviços inclusive o 

responsável pela supervisão no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.12. Manter seus empregados uniformizados durante as execuções dos serviços com as vestimentas e 

acessórios em perfeito estado de conservação e devidamente identificados.  

5.13. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da Unidade do Centro de 

Diagnose e Pronto Atendimento, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta 

exigir a retirada daquele cuja conduta seja julgada inconveniente;  

5.14. Dar ciência a Prefeitura de Tremembé, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e/ou 

deficiências que verificar na execução dos serviços especialmente quanto a falhas nos equipamentos ou 

sistemas utilizados, mesmo naqueles que não são objeto do Contrato, mas interfiram de algum modo nas 

atividades que a ele se refere;  

5.15. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura de Tremembé, cujas reclamações se 

obrigam a atender prontamente; 

5.16. Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou 

conexos com o Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressado pela CONTRATADA, a 
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inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus funcionários e/ou prepostos com a Prefeitura de 

Tremembé;  

6. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 

6.1.  Durante a vigência do contrato, a manutenção dos equipamentos locados será de responsabilidade 

da empresa Contratada, cobrindo-se qualquer quebra que possa ocorrer, não podendo ultrapassar dentro 

do horário comercial, o limite de 3 (três) horas para atendimento e 12 (doze) horas para reparo do 

problema, a partir da abertura do chamado. Deve ser considerado como horário comercial para o Centro de 

Diagnose o período compreendido entre 7 e 17 horas, salientando-se que a unidade funciona de segunda à 

sexta-feira, e para o Pronto Atendimento o atendimento deverá ser no período compreendido de 24 (vinte 

e quatro) horas, de segunda a sexta feira, inclusive sábados, domingos e feriados. A contratada deverá 

manter um técnico por um período de 04 (quatro horas) de segunda a sexta feira nas dependências do 

centro de diagnose ou em oficina próxima para sanar rapidamente eventuais problemas que possam vir 

apresentar os equipamentos e assim não comprometer o atendimento. 

6.2.  Em caso de identificação de problemas generalizados, tais como defeitos de fabricação, a 

Contratada deverá providenciar a correção do problema em até 2 (dois) dias úteis a partir da data do 

registro da ocorrência, ou substituição do equipamento relacionado em até 3 (três) dias úteis a partir do 

registro do problema. 

6.3.  Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, a Contratante poderá exigir a sua 

substituição, que deverá ocorrer em até 3 (três) dias úteis a partir do registro da ocorrência. 

6.4. A empresa Contratada deverá disponibilizar para efeito de solicitações de emergência e o rápido 

atendimento de segunda a domingo, incluindo feriados, via telefone celular, internet ou outro meio de 

comunicação, de modo a facilitar a comunicação entre as partes o mais rapidamente possível. 

6.5. Para cada chamado de atendimento, deverá ser aberto um chamado de solicitação e suporte técnico, 

assinado pelo funcionário responsável.  

6.6.  A Contratada deverá realizar procedimentos de limpeza e calibração dos equipamentos, quando 

necessário, emitindo laudo técnico sobre as condições dos mesmos. 

6.7.   Ao final de cada período de locação, deverá ser enviado relatório comprobatório dos 

procedimentos realizados nos equipamentos.  

6.8.  A CONTRATADA deverá executar uma visita semanal para realização de manutenção preventiva 

nos equipamentos locados, assegurando a continuidade de seu bom funcionamento.  

6.9.     O não cumprimento dos itens acima resultará em penalidades estabelecidas em contrato.  

 

7. TREINAMENTO 

7.1.  A empresa Contratada ficará responsável pelo treinamento operacional dos equipamentos a pelo 

menos uma equipe técnica designada pela Contratante, assumindo todos os custos relativos a estes 

procedimentos. 
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8. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA 

8.1.  O local  de entrega, instalação e manutenção será na Avenida Audrá, 506 – prédio do Centro de 

Diagnose e na Avenida Audrá, 316 prédio do Pronto Atendimento. 

 8.2. O Prazo de entrega dos equipamentos será de até 10 (dez) dias após a emissão do pedido de compra 

ou Ordem de Serviço. 

8.3. O prazo de vigência da locação dos equipamentos será de 12 (doze) meses contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva nota fiscal já 

devidamente aprovada pela Secretaria solicitante, acompanhada dos comprovantes de regularidade fiscal e 

trabalhista.  

9.2.  Se constatada divergência entre as notas fiscais e as ordens de fornecimento, as notas fiscais serão 

devolvidas à Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram a sua rejeição. 

9.3.  Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, bem como o Certificado de Regularidade do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e CNDT.  

9.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada caso os documentos especificados no subitem 

anterior estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver pendência de liquidação de qualquer 

obrigação que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1.  A CONTRATANTE deverá prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados por 

representante legal da CONTRATADA, bem como atestar as Notas Fiscais/Faturas durante a vigência do 

contato;  

10.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o prazo estabelecido no contrato;  

10.3. Prover e manter condições ambientais de suprimento de energia elétrica, condicionamento de ar e 

estrutura física estabelecido nas especificações fornecidas pelo fabricante;  

10.4. A CONTRATANTE deverá fornecer espaço adequado de trabalho nas dependências onde se encontra o 

aparelho e condições para executar os serviços de manutenções;  

10.5. Indicar os locais e horários em que deverão ser realizados os serviços contratados;  

10.6. Permitir e acompanhar o técnico que executará o serviço, acesso ao local do mesmo, desde que 

observadas as normas de segurança;  

10.7. Notificar a empresa ou profissional de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços 

contratados;  

10.8. Solicitar visitas técnicas extraordinárias, bem como solicitar orientações necessárias as aquisições de 

peças e insumos necessários ao bom funcionamento dos equipamentos. 
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1.  Os equipamentos oferecidos devem estar de acordo com as especificações deste Termo 

de Referência.  

11.2.   As empresas interessadas deverão realizar vistoria nos locais e nas instalações do fornecimento e 

da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades 

para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta. A 

realização da vistoria será condição à participação na presente licitação, em razão das instalações e 

sistemas elétricos dos prédios públicos possuírem características, funcionalidades, idades e estado de 

conservação que somente a descrição técnica não se faz suficiente e clara para assegurar que o preço 

ofertado pela licitante seja compatível com as reais necessidades desta Secretaria. 

11.2.1 A vistoria deverá ser realizada por um preposto da empresa, em horário previamente agendado 

junto ao Centro de Diagnose coma a enfermeira Nathália pelo telefone (12) 36071012 e no Pronto 

Atendimento Sr. Guilherme telefone (12) 36742515, ficando, contudo, as licitantes cientes de que, após 

apresentação das propostas, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido de 

inviabilidade de cumprir as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas 

não previstas; 

11.3. Deverão ser apresentados relatórios ao término de cada mês, contendo no mínimo a identificação 

do equipamento, problemas apresentados e outras informações relativas a locação. 

 

 

 

Tremembé, 14 de agosto de 2017. 

 

 

José Marcio Araujo Guimarães 

Secretário de Saúde 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

PROCESSO INTERNO N° 4940/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente edital, anexos e minuta 

de contrato, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação neste estabelecidos, conforme art. 4º, 

inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.  

 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 

________________________________________________________________________________________ 

Representante Legal: __________________________________________, RG _________________, 

CPF______________________, cargo que ocupa ________________________________________________ 

 

Cidade, _____ de ________ de 2017. 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

PROCESSO INTERNO N° 4940/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 

CEP: FONE: 

E-MAIL: CNPJ: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT UNID MARCA 
VALOR 

TOTAL 

01 

    

 

    

    

    

    

     

 
Valor total da Proposta: R$ _________________ (_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________). 

(Ocorrendo discrepância entre os valores, numérico e por extenso, prevalecerão os por extenso). 

 

1) Condições de pagamento: (em até 30 dias, contados da data de recebimento de cada medição mensal): 
___________________________________ 
 

2) Validade da proposta: (mínimo de sessenta dias, a contar da data de abertura dos envelopes): 
____________________________________________________ 
 

3) Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses 
 

4)  Indicação da conta corrente: __________________________________________________. 
 

 “Declaramos estar de pleno acordo com as normas deste edital de Pregão, bem como cientes 
quanto aos termos da Lei Federal nº 10.520, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e atualizações posteriores, da Lei complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal n° 3.293, de 05 de dezembro de 2007 e 
Decreto Municipal n° 3.089 de dezembro de 2005, e que tomamos ciência de todos os documentos e 
informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as especificações dos materiais ora 
licitados. 

Nome e Cargo  

Local e data:  

Assinatura:  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

PROCESSO INTERNO N° 4940/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no 

presente certame, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º 

da Lei Federal nº 8666/93 e alterações. 

 

Cidade, _____ de ________ de 2017. 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

PROCESSO INTERNO N° 4940/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

___________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu 

representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _________________, portador do RG nº 

______________________ e CPF nº ________________________,  

DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal, acrescido pela Lei 

Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e (assinalar com “X” conforme o caso):  

() não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,  

( ) emprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  

 

 

Cidade, _____ de ________ de 2017. 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE OS PROPRIETÁRIOS SERVIDOR OU DIRIGENTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

PROCESSO INTERNO N° 4940/2017 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARA, para os devidos fins que não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou entidade 

contratante responsável pela licitação no âmbito da Administração Pública Municipal de Tremembé. 

 

Cidade, _____ de ________ de 2017 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

PROCESSO INTERNO N° 4940/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

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

empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, não havendo o 

desenquadramento de sua condição no decorrer do último mês, não tendo a mesma incorrido em nenhuma 

das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123/2006, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente procedimento 

licitatório. 

 

Cidade, _____ de ________ de 2017. 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VIII  
MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ E A EMPRESA 

............................ PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A 
UNIDADE DE DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
  
 

CONTRATO Nº ......../2017. 

VALOR: R$....................... 

PRAZO: 12 (doze) meses. 

PROC. INTERNO N° 4940/2017 

PREGÃO Nº 108/2017 

DAS PARTES 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE TREMEMBÉ, com sede na Rua Sete de setembro nº 701, centro, inscrito no CNPJ sob nº 
46.638.714/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Vaqueli, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.044.364-1-SSP/SP e Inscrito no CPF nº 103.921.948-99, 
doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa ..................., inscrita no 
CNPJ sob nº ...................., e Inscrição Estadual nº ..................., estabelecida no Município de ......................, 
na Rua ...................., nº ......., neste ato representada por seu .................., Sr..................., portador da Cédula 
de Identidade RG nº .................... e inscrito no CPF sob nº ....................., residente e domiciliado na 
............................, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm  entre si, justo e contratado o 
seguinte: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, por parte da CONTRATADA à PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO 
HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
1.2. Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

documentos: 

a) Edital do certame licitatório e seus anexos; 

b) Proposta Comercial elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de ___/___/_____; 

c) Ata da sessão pública do certame realizada em ___ / ____/ ______. 

1.3. A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões, ou 

acréscimos, de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima ajustadas, mantidas as condições 

comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. Reduções maiores do que 25% (vinte e cinco por 

cento) somente serão aceitas se decorrentes de acordo celebrado entre as partes. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços serão executados sob a forma de execução indireta no regime de empreitada POR PREÇO 
GLOBAL nas condições nesta avença estabelecidas, fornecendo a CONTRATADA a mão-de-obra, 
equipamentos, materiais, acessórios e tudo o mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos 
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trabalhos, em volumes e quantidades compatíveis para a conclusão do objeto contratado, dentro do prazo 
neste instrumento fixado. 
 
2.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente às especificações contidas no 
Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O preço total ajustado para o presente contrato é de R$ ................ (.....................), correspondente 

aos itens abaixo descritos: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT UNID MARCA 
VALOR 

TOTAL 

01 

     

     

     

     

     

     

 

3.2. O valor será pago em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da respectiva nota fiscal já devidamente 

aprovada pela Secretaria solicitante, e acompanhada dos comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista 

3.3. Nos preços apresentados acham-se computados e diluídos todos os ônus decorrentes do fornecimento, 

tais como exemplificativamente, mão-de-obra, frete, maquinários, equipamentos, acessórios, encargos 

fiscais e sociais, e todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, mesmo que não tenham 

sido apontadas expressamente pela CONTRATANTE. 

3.4. Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças – Setor de Tesouraria mediante crédito em 

conta corrente do interessado.  

 

3.5. As notas fiscais deverão ser recebidas somente pela Secretaria solicitante. Não se considerarão 

recebidas às notas fiscais que, eventualmente, sejam entregues a outro órgão da municipalidade. 

3.6. Caso a CONTRATADA tenha sido multada por infração contratual, os pagamentos serão suspensos até 

que a multa seja paga ou relevada. 

3.7. O pagamento fora do prazo estabelecido, sujeitará à CONTRATANTE a multa de 1% (um por cento) em 

favor da CONTRATADA, além de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. 

CLÁUSULA 4ª – DO RECEBIMENTO 

4.1. O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior verificação da sua conformidade, será 

realizado pela unidade responsável pelo recebimento no ato da entrega pela CONTRATADA. 

4.1.1. Após a entrega, a Contratante terá um prazo de até 5 (cinco) dias úteis para testes, para 
verificar se os equipamentos atendem completamente todos os quesitos e condições dispostas neste 
Termo e no Contrato, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento e verificação, bem 
como, se a marca e modelo correspondem àquelas discriminadas na proposta.  

4.2. O recebimento definitivo será realizado, após a aprovação nos testes, mediante Termo de Aceite, no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após aprovação nos testes de todos os 
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equipamentos em todas as localidades indicadas, por servidor (es) da CONTRATANTE, devidamente 

designado(s) para esse fim.  

4.3. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o 

cargo, a assinatura e o número do RG do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

4.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 

4.4.1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

4.4.2. na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do registro da ocorrência , 

mantido o preço inicialmente contratado. 

4.4.3. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, 

ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

4.4.4. na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado.  

CLÁUSULA 5ª – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO  
5.1.  Durante a vigência do contrato, a manutenção dos equipamentos locados será de responsabilidade da 

empresa CONTRATADA, cobrindo-se qualquer quebra que possa ocorrer, não podendo ultrapassar dentro 

do horário comercial, o limite de 3 (três) horas para atendimento e 12 (doze) horas para reparo do 

problema, a partir da abertura do chamado. Deve ser considerado como horário comercial para o Centro de 

Diagnose o período compreendido entre 7 e 17 horas, salientando-se que a unidade funciona de segunda à 

sexta-feira, e para o Pronto Atendimento o atendimento deverá ser no período compreendido de 24 (vinte 

e quatro) horas, de segunda a sexta feira, inclusive sábados, domingos e feriados. A CONTRATADA deverá 

manter um técnico por um período de 04 (quatro horas) de segunda a sexta feira nas dependências do 

centro de diagnose ou em oficina próxima para sanar rapidamente eventuais problemas que possam vir 

apresentar os equipamentos e assim não comprometer o atendimento. 

 

5.2.  Em caso de identificação de problemas generalizados, tais como defeitos de fabricação, a 

CONTRATADA deverá providenciar a correção do problema em até 2 (dois) dias úteis a partir da data do 

registro da ocorrência, ou substituição do equipamento relacionado em até 3 (três) dias úteis a partir do 

registro do problema. 

5.3.  Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, a CONTRATANTE poderá exigir a sua 

substituição, que deverá ocorrer em até 3 (três) dias úteis a partir do registro da ocorrência. 

5.4. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar para efeito de solicitações de emergência e o rápido 

atendimento de segunda a domingo, incluindo feriados, via telefone celular, internet ou outro meio de 

comunicação, de modo a facilitar a comunicação entre as partes o mais rapidamente possível. 

5.5. Para cada chamado de atendimento, deverá ser aberto um chamado de solicitação e suporte técnico, 

assinado pelo funcionário responsável.  

5.6.  A CONTRATADA deverá realizar procedimentos de limpeza e calibração dos equipamentos, quando 

necessário, emitindo laudo técnico sobre as condições dos mesmos. 
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5.7.   Ao final de cada período de locação, deverá ser enviado relatório comprobatório dos procedimentos 

realizados nos equipamentos.  

5.8.  A CONTRATADA deverá executar uma visita semanal para realização de manutenção preventiva nos 

equipamentos locados, assegurando a continuidade de seu bom funcionamento.  

5.9.  A empresa CONTRATADA ficará responsável pelo treinamento operacional dos equipamentos a pelo 

menos uma equipe técnica designada pela Contratante, assumindo todos os custos relativos a estes 

procedimentos. 

CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação do exercício de 2017, 
reservadas na seguinte  
 

CLÁUSULA 7ª - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
7.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 7.1.1. Entregar o produto em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, 

encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre o fornecimento do objeto da presente 

licitação. 

7.1.2 Fornecer o produto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições previstas 

no EDITAL, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, 

respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

7.1.3. Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos 

quantitativos que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE; 

7.1.4. Emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), conforme previsto na Portaria CAT-162, de 

29/12/2008, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e o encaminhamento da mesma para o 

almoxarifado central. 

 7.1.5. A responsabilidade pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou seu dolo, na execução do objeto licitado, bem como aqueles causados por seus 
prepostos, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento 
efetuado pela Administração. 

 
7.2. Para viabilizar a execução dos serviços, a CONTRATANTE obriga-se a:  

7.2.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos mencionados na 
Cláusula 03. 

7.2.2. Fornecer-lhe as informações disponíveis e necessárias ao fornecimento, objeto do presente 
contrato. 

7.2.3. Disponibilizar acesso aos locais necessários para a entrega do bem; 

7.2.4. Comunicar de imediato a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades no fornecimento do 
produto. 

7.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, analisando e verificando o cumprimento 
das obrigações contratuais. 

CLÁUSULA 8ª - DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
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8.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato, ou em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da obrigação. 
 
8.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não 

aceitação da primeira convocada. 

8.3. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 

Prefeitura, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, a contratada ficará sujeita às seguintes 

penalidades: 

 8.3.1. Pelo atraso injustificado no cumprimento dos prazos para o fornecimento do produto, multa 

de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o limite máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

obrigação. 

8.4. Pela inexecução total ou parcial do ajuste multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor 

contratado. 

8.5. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas nos artigos 86 a 

88 da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.5.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso justificado ou caracterizada a inexecução 

parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a Contratada 

tenha direito, até decisão definitiva, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

8.5.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 

Contratada devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. 

8.6. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município da Estância Turística 

de Tremembé, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento 

oficial. 

CLÁUSULA 9ª - DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1. O presente contrato poderá ser rescindido, quando ocorrer a inexecução total e parcial de qualquer de 
suas cláusulas, nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93, cabendo à parte causadora da situação 
arcar com as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais. 
 

CLÁUSULA 10ª - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NOS CASOS DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA 
10.1. A CONTRATADA concorda e reconhece expressamente os direitos da CONTRATANTE, consignados 
neste instrumento, na lei ou em regulamento, no caso de rescisão administrativa deste contrato na forma 
prevista no Artigo 77 Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93. 
 

CLÁUSULA 11ª - DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS 
11.1. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes contratantes, sempre que juridicamente 
exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder as adequações que se fizerem necessárias, em face de 
eventuais alterações no Memorial Descritivo, mediante autorização da CONTRATANTE. 
11.2. Os aditamentos contratuais deverão respeitar o limite fixado pelo artigo 65 parágrafo 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA 12ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
12.1. O presente Contrato é celebrado com base nos seguintes dispositivos legais: Constituição da 
República Federativa do Brasil; Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações; Lei Federal n° 10.520/02; 
Lei Orgânica do Município de Tremembé e demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, 
os Princípios Gerais do Direito. 
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CLÁUSULA 13ª – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
13.1. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA 14ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A CONTRATADA se obriga à entrega do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas, 
não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não 
previstos em sua proposta quer seja por erro ou omissão. 
14.2. Não será permitida a entrega sem que a Prefeitura Municipal emita, previamente, o respectivo 
PEDIDO DE COMPRA. 
14.3. Correrão por conta exclusivas da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços públicos 
porventura devidos, em decorrência deste contrato. 
14.4. Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do presente contrato, 
prevalecerão as condições e exigências do Edital, que fica fazendo parte integrante deste instrumento. 
14.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou 
prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade dada à fiscalização ou o acompanhamento 
pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA 15ª - DO FORO 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, para dirimir questões oriundas 
deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim concordes, firmam o presente instrumento, juntamente com duas 
testemunhas abaixo, para que as cláusulas aqui avençadas produzam os seus jurídicos e legais efeitos.  Lido 
e achado conforme, assinam este instrumento, em cinco vias. 
 
  Estância Turística de Tremembé,  .....  de ......................... de 2017. 

 

Marcelo Vaqueli  Nome do representante da empresa 

Prefeito Municipal  Nome da Empresa 

(Contratante)  (Contratada) 
 
 
 

Testemunha:____________________                                                    Testemunha:_________________ 
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ANEXO IX 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ 
CONTRATADA: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE 
DIAGNOSE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
ADVOGADO(S):  MARCO ANTONIO QUEIROZ MOREIRA 
  MEIRE XAVIER SIMÃO 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos 
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final 
e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 
interessados. 
 
LOCAL E DATA:______________________________________________________________ 
 
CONTRATANTE 
 
NOME E CARGO:_______________________________________________________________ 
E-MAIL INSTITUCIONAL:_________________________________________________________ 
E-MAIL PESSOAL:_______________________________________________________________ 
ASSINATURA:__________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA 
 
NOME E CARGO:_______________________________________________________________ 
E-MAIL INSTITUCIONAL: _________________________________________________________ 
E-MAIL PESSOAL:_______________________________________________________________ 
ASSINATURA:__________________________________________________________________ 
 
(*) FACULTATIVO. INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO 
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ANEXO X 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL 108/2017   PROC. INTERNO N° 4940/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE DIAGNOSE E 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRIÇÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 

 

Atesto que a empresa______________________________________________________________________ 

CNPJ nº ___________________________________________, representada e credenciada pelo Sr. 

_________________________________________________________________, inscrito no CPF sob nº 

______________________________________, participou da Vistoria Técnica ao local da execução dos 

serviços em epígrafe e que tomou conhecimento de todas as informações condições para o cumprimento 

das obrigações, objeto da presente licitação. 

 

 

 

 

 

Estância Turística de Tremembé, XX de XXX de 2017. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nome: 

Cargo 

Responsável pela Visita Técnica 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________ 

Nome do Responsável: ________________________________________________ 

 


