SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, 769 – CENTRO
IGARAPAVA/SP – CEP: 14540-000
CNPJ: 49.376.858/0001-44
TELEFONE: (16) 3172-1090
E – MAIL: santacasaigarapava@scig.com.br

PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
PREAMBULO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, por intermédio do Interventor
nomeado pelo Decreto n° 2157, de 23 de julho de 2019, neste ato representada pelo
Senhor Marcelo Ormeneze, torna público, para conhecimento dos interessados, reunirse-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará certame licitatório,
cujo objeto está definido abaixo, o qual observará, em sua maior parte, os preceitos de
direito público e, em especial, as disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações, e Lei Complementar n° 123/2006 e subordinado às condições e
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Data de Entrega dos Envelopes: o licitante deverá apresentar os envelopes n° 01 –
Proposta Comercial e n° 02 – Documentos de Habilitação e demais declarações até o
dia 06 de novembro de 2020, às 13:30 horas na sede da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Igarapava ou pelo e-mail: santacasaigarapava@scig.com.br, sendo este
o prazo final para seu recebimento. A não entrega dentro do prazo estipulado inabilitará
o licitante na participação deste certame licitatório porquanto a entrega posterior será
considerada intempestiva.
Data da sessão de rodada de lances: dia 06 de novembro de 2020, às 13:40 horas,
a ser realizada na Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.

Os atos inerentes ao presente Edital serão praticados na Santa Casa de Misericórdia de
Igarapava, situado na Rua Cel. Francisco Martins, nº 769, Centro, Igarapava/SP –
Cep:14.540-000.
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1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente processo licitatório à aquisição de Equipamento Médico
Hospitalar e Permanente conforme especificação constante no Anexo I deste edital.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame licitatório, todos os interessados do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, bem como aquelas que preencherem às
condições de credenciamento constantes do presente edital, sendo vedada a
participação de empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público de qualquer esfera
em decorrência de fatores legais ou processuais, ou sob processo de falência, concurso
de credores, em dissolução ou liquidação.

2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências relativas ao
presente Edital, devendo requerer tais informações por escrito, mediante protocolo junto
a Santa Casa de Misericórdia de Igarapava. Deverá endereçar seu requerimento ao
responsável pelo procedimento licitatório, e somente poderá fazê-lo com antecedência
de 02 dias úteis à data fixada para realização da sessão pública de abertura dos
envelopes e rodada de lances. Caberá ao responsável pelo procedimento
licitatório decidir sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil e, em havendo
necessidade de modificações que importem na modificação de documentos inerentes
aos envelopes de habilitação e proposta, será designada nova data para sessão e
aberto novo prazo para adequação dos licitantes.
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3.1.1. As informações requeridas serão prestadas por escrito, e devidamente
comunicadas a todos os interessados através do site www.scig.com.br.

3.2. Qualquer pessoa poderá impugnar, por via de processo administrativo, os termos
do presente Edital por irregularidade, protocolizado o pedido com antecedência de até
05 (cinco) dias úteis da data fixada para realização da sessão pública de abertura dos
envelopes e rodada de lances, somente através de protocolo junto a Santa Casa de
Misericórdia de Igarapava.

3.2.1. Em sendo a impugnação tempestiva, o responsável pelo procedimento licitatório
prestará as informações que julgar cabíveis no prazo de 01 (um) dia útil e fará instruir o
processo para deliberação final do Senhor Marcelo Ormeneze (Interventor), o que
ocorrerá impreterivelmente no prazo de 03 (três) dias úteis. A contar do decurso do
prazo de prestar informações.

3.2.2. Em sendo a impugnação parcial, o responsável pelo procedimento licitatório fará
modificar os termos impugnados e, obrigatoriamente, designará novas datas para
entrega dos envelopes e sessão pública de abertura dos lances.

3.3. As petições previstas neste item deverão ser efetuadas obrigatoriamente por
escrito, na forma determinada e deverão ser devidamente identificadas, endereçadas
tão somente ao responsável pelo procedimento licitatório, contendo as justificativas que
julgarem plausíveis e nos respectivos prazos determinados. Nas petições deverá
constar o e-mail para o recebimento das notificações.

3.4. As petições recebidas que não preencherem os requisitos do item 3.3. serão
recebidas, porém não serão julgadas.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os representantes das interessadas em participar do certame deverão se
apresentar para credenciamento junto ao responsável pelo procedimento licitatório,
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devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação,
inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.

4.1.1. Os representantes deverão apresentar sua documentação para credenciamento
obrigatoriamente antes do início da sessão de rodada de lances.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos
neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação dos documentos abaixo
especificados, conforme as diferentes hipóteses de representação, em todos os casos
acompanhados de documento oficial de identidade:

4.3.1. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação
estiver sendo exercida diretamente por funcionário e ou subordinado integrante da
estrutura organizacional da pessoa jurídica (Diretor, Gerente, etc.): documentos que
comprovem a existência de poderes de representação do titular do cargo (atos
constitutivos da pessoa jurídica – Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente
registrados), acompanhados de documentos que comprovem a eleição do credenciando
para o dito cargo (Ata de Assembléia–Geral e, quando for o caso, também Ata do
Conselho de Administração, em que tenha(m) ocorrido a(s) eleição(ões) a serem
comprovada(s), devidamente registradas);

4.3.2. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e a sua representação
estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituído: os mesmos
documentos arrolados no item 4.3.1, neste caso relativamente à pessoa que representar
a licitante na procuração, acompanhados da procuração, na qual sejam outorgados
poderes suficientes para representação em licitação, precipuamente para ofertar lances,
interpor ou renunciar o direito à interposição de recurso;
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4.3.3. Quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua
representação estiver sendo exercida diretamente pelo titular: declaração de empresário
individual devidamente registrada;

4.3.4. Quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua
representação estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituído: o
mesmo documento referido no 4.3.3, acompanhado da procuração na qual sejam
outorgados poderes suficientes para representação em licitação, precipuamente para
ofertar lances, interpor ou renunciar o direito à interposição de recurso.

4.3.5. Nas hipóteses em que o representante da licitante for procurador e a sua
constituição tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuração, a
firma da pessoa que representar a licitante na procuração deverá ser reconhecida por
tabelião.

4.3.6. Esses documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do
início da sessão de rodada de lances. No caso de cópias, estas deverão ser
autenticadas por tabelião, ou por servidor integrante da Santa Casa, dentro das
condições previstas neste Edital.

4.4.

A não apresentação

ou

incorreção de quaisquer

dos

documentos de

credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestarse e responder por ela até que seja cumprido o disposto no subitem 4.3 deste Edital,
inclusive quanto a oferta de lances.

4.5. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, o que
deverá fazê-lo até o início da sessão pública de rodada de lances.

4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO
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5.1 O envelope nº 01 – “Proposta Comercial” e o envelope nº 02 – “Documentos
Necessários à Habilitação” deverão ser entregues da data designada no preâmbulo
deste edital e identificados da seguinte forma:
Para o Envelope n° 01:
ENVELOPE 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
OBJETO DA LICITAÇÃO

Para o Envelope n.° 02:
ENVELOPE 2 – “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO”
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EDITAL N° 010/2020
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
OBJETO DA LICITAÇÃO

5.2 A proposta deverá ser elaborada em 1 (uma) única via, redigida em língua
portuguesa com precisão, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador.

5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo responsável pelo procedimento
licitatório, dentro das condições previstas neste edital.

5.4. Para os efeitos da Lei Complementar n. 123/2006, as MICROEMPRESAS e
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE poderão apresentar também uma declaração,
separada de quaisquer dos envelopes, nos termos do Anexo IX, dentro do mesmo
prazo previsto para entrega dos envelopes contendo as propostas e documentos de
habilitação.
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5.4.1. A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art.
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da
sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por
cento) do valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Santa Casa pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Além disso os fatos e documentos que serão encaminhados para o Ministério Público do
Estado de São Paulo para tomada das medidas cabíveis.

5.4.2 A não apresentação da declaração prevista no item 5.4 supra ensejará a preclusão
do direito da licitante em valer-se das condições previstas neste Edital no que tange aos
efeitos dispostos pela Lei Complementar n. º 123/2006.

5.5. Além da documentação descrita no item 5.1 acima, no mesmo ato de apresentação
dos envelopes contendo as propostas e documentos de habilitação, deverão as
licitantes interessadas apresentar declaração, conforme modelo contido no Anexo II ao
Edital, separada de quaisquer dos envelopes supra descritos. A não-entrega de tal
declaração implicará o não-recebimento, por parte do responsável pelo procedimento
licitatório, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de
Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA COMERCIAL”
6.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:

6.1.1. Ser apresentada no formulário fornecido pela Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Igarapava, Anexo IV deste Edital, ou em formulário próprio contendo, no
mínimo, as mesmas informações exigidas no primeiro, assinado por quem de direito, em
01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou
timbre impresso da empresa, constando o preço de cada produto expresso em Real
(R$), consideradas apenas duas casas decimais, em algarismos arábicos e por
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extenso, conforme o formulário mencionado acima, devendo suas folhas serem
rubricadas;

6.1.2. Apresentar os preços completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos
de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado, constante da proposta;

6.1.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta)
dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação
expressa será considerado como tal;

6.1.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária, agência e banco, sendo que os dados
referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de contratação;

6.1.5. Relação do objeto cotado, de acordo com a disposição contida no Anexo IV deste
edital, quantidade, unidade, marca (SOMENTE UMA MARCA)*, valor unitário proposto
e total, em expressão monetária vigente no Brasil e, em havendo divergência ou
discrepância entre o valor unitário e global, prevalecerá o de menor valor financeiro;

6.1.6. Condições de Entrega do objeto licitado:

a). O objeto desta licitação, deverá ser entregue de forma ÚNICA, por conta e risco da
licitante vencedora, conforme orientação deste órgão licitante;

b). O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento efetivo
do pedido por parte da licitante vencedora;
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c). No ato da entrega, caso os produtos sejam recusados, os mesmos serão devolvidos,
devendo haver reposição, pela própria empresa, sem qualquer ônus para a Santa Casa;

d). O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservandose à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava o direito de não proceder
ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias, dentro do
que for estipulado;

e). O transporte e a descarga do objeto correrão por conta da empresa vencedora, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente;

f). A contratada obriga-se a substituir os produtos que forem entregues em desacordo
com o padrão de qualidade exigido, bem como repor aqueles faltantes, no prazo de 10
(dez) dias da comunicação escrita deste órgão licitante;

g). As marcas dos produtos não poderão ser substituídas no decorrer do contrato, sem a
solicitação prévia da licitante e autorização deste órgão, mesmo que sejam por produtos
de qualidade equivalente.

6.1.7. Entrega e Pagamento: somente serão entregues produtos solicitados pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, em formulário específico e pelo
responsável pelo Setor de Compras. Os produtos entregues que não obedecerem tais
condições não serão pagos pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Igarapava, em qualquer hipótese.

6.1.7.1. O pagamento será programado para até 30 (trinta) dias, contados da entrega
dos produtos solicitados e Notas Fiscais respectivas, respeitada a ordem de pagamento
e respectivas normas fiscais e contábeis.

6.2. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
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6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato
convocatório.

6.4. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais.

6.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no
preâmbulo deste Edital.
7.

DO

CONTEÚDO

DO

ENVELOPE

“DOCUMENTOS

NECESSÁRIOS

À

HABILITAÇÃO”
7.1 O envelope nº 02 – “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO” deverá
conter os seguintes documentos:

7.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado das
alterações posteriores e/ou da consolidação respectiva, devidamente registrado nos
órgãos competentes e, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedades

por

ações,

acompanhado

de

documentos

de

eleição

de

seus

administradores, para fins de comprovação do ramo de atividade da empresa (não será
necessária sua apresentação nesta fase se o mesmo já tiver sido apresentado no
momento do credenciamento);

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

7.1.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal-SRF e quanto à Dívida Ativa da
União-PGFN onde for sediada a empresa;
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7.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou outra
equivalente na forma da Lei;

7.1.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante certidão emitida pela
Fazenda do Município, atestando regularidade com os tributos;

7.1.6. Prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
7.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitido pelo Tribunal Superior
do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou pelos Tribunais
Regionais do Trabalho;

7.1.8. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, passada pelo Distribuidor Judicial
da sede da proponente;

7.1.9. Declaração emitida pelo próprio licitante de que a empresa encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo
constante do Anexo VI deste Edital.

7.1.10. Declaração emitida pelo próprio licitante constando a inexistência de fato
impeditivo legal de licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração
Pública em geral, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

7.2. Quando os documentos não contiverem validade expressa, serão considerados
apenas aqueles emitidos com data de emissão de, no máximo, 180 (cento e oitenta)
dias anteriores à data designada para recebimento dos envelopes, contida no
preâmbulo deste Edital.
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7.3. No caso da licitante ser filial, sucursal ou subsidiária, os documentos arrolados
neste item 7 do Edital deverão ser pertinentes a empresa licitante que efetivamente irá
entregar os produtos, em sendo esta localizada em território brasileiro. No caso de
empresas estrangeiras, os documentos apresentados deverão demonstrar as mesmas
informações solicitadas, independentemente da sua forma ou, em sendo inexistentes,
deverá o licitante informar tal condição por meio de declaração, sujeitas à verificação por
parte desta Santa Casa.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO

8.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos
representantes de todas as licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que
queiram assistir ao ato, o responsável pelo procedimento licitatório juntamente com a
comissão tornará pública e aberta a sessão, verificando a conformidade na entrega da
documentação lacrada quando de sua entrega, nas condições descritas no preâmbulo,
mediante a realização das seguintes etapas:

8.1.1. Verificação da existência de declaração, nos termos do Anexo II ao presente
Edital.

8.1.2. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, existência de
declaração, nos moldes sugeridos no Anexo IX ao presente Edital.

8.1.3 Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de
Preço (envelope n.º 1) e Habilitação (envelope n.º 2).

8.2. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o responsável
pelo procedimento licitatório concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos
documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, exame este iniciado
antes da abertura da sessão.

8.3. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o responsável pelo procedimento
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licitatório, juntamente com a comissão, promoverá à abertura dos envelopes contendo
as propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas folhas.

8.4. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo responsável pelo procedimento licitatório.

8.5. A Santa Casa reserva-se no direito de não mais aceitar licitantes encerrada a fase
de entrega da documentação pertinente.

9. DO JULGAMENTO

9.1. Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos

9.1.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério
do menor preço por item do objeto do Edital.

9.1.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de
lances verbais, oferta de lances verbais das licitantes proclamadas para tal,
classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira
classificada, quanto ao valor.

9.1.1.2. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

9.2. Etapa de Classificação de Preços
9.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todas as licitantes, cujos
envelopes forem recepcionados.
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9.2.2. O responsável pelo procedimento licitatório, juntamente com a comissão,
informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço
para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.

9.2.3. Será feito a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas
as licitantes.

9.2.4. O responsável pelo procedimento licitatório, justamente com a comissão,
classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais.

9.2.4.1. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 9.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço,
multiplicada por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

9.2.5. Quando não houver, pelo menos, 3 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no sub-item anterior, o responsável pelo procedimento licitatório
classificará as melhores propostas, até o máximo 3 (três), para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.

9.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais
estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser
inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.

9.2.7. O responsável pelo procedimento licitatório, juntamente com a comissão,
convidará o representante (presente) das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita
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classificada com o maior preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente
de valor.

9.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.

9.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo responsável
pelo procedimento licitatório, implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de
oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no
final da etapa competitiva.

9.2.10. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço para cada item e o valor estimado para a contratação.

9.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o
responsável pelo procedimento licitatório examinará a aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ao objeto e valor, observado o disposto no subitem 9.2.10 anterior,
decidindo motivadamente a respeito,

sendo observado,

para

efeitos da Lei

Complementar nº. 123/06, o disposto no item 9.4 “DA PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, deste Edital.

9.2.12. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria
sessão do Pregão ou, em sendo este suspenso, por razões adversas, em sessão
pública convocada oficialmente para esta finalidade.

9.2.13. Nas situações previstas nos subitens 9.2.9, 9.2.12 e 9.3.4 e demais condições
previstas em lei, o responsável pelo procedimento licitatório, juntamente com a
comissão) poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja
obtido preço melhor, sendo certo que o resultado da negociação final não implica em
sua imediata aceitação, podendo o responsável pelo procedimento licitatório, a seu
critério, suspender a sessão para verificação da admissibilidade do preço proposto.
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9.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às sanções administrativas constantes deste Edital.

9.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega das mercadorias
condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
apresentada e na proposta oficial, prevalecerão as da proposta.

9.3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.

9.3.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 9.2 deste Edital, e sendo aceitável
a proposta classificada em primeiro lugar, o responsável pelo procedimento licitatório
anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta
licitante.

9.3.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. É facultado ao responsável pelo
procedimento licitatório, juntamente com a comissão, em qualquer fase do
certame, a atualização de certidões por meio eletrônico, para fins de regularidade
Fiscal e Trabalhista, quando os documentos apresentarem prazo de validade
expirado, certificando nos autos do processo a sua regularidade, vedada a
inclusão posterior de documentos novos não apresentados originariamente.

9.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação fiscal exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação,
ainda que essa apresente alguma restrição.

9.3.4. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade
fiscal, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte definidas pela Lei
Complementar 123/2006 que tenham apresentado a respectiva declaração, será
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assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do
certame, feita durante a própria sessão do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa
interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito de
certidão negativa.

9.3.5. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.3.4
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de multa
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada, bem como na
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Igarapava pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo facultado à Santa Casa
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

9.3.6. Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela comissão, na
hipótese da inexistência de recursos, e pela autoridade titular do órgão promotor do
certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvidos, face ao
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

9.3.7. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o responsável pelo
procedimento licitatório examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.

9.3.8. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela comissão,
testemunhas presentes e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s)
presente(s) à sessão.
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9.3.9. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do responsável pelo procedimento
licitatório, devidamente lacrados, até o final da sessão. Após esse fato, ficarão à
disposição das licitantes interessadas para retirada.

9.3.10. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo
responsável pela comissão, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada
vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade superior para
homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de
recursos, desde que manifestado seu interesse na própria sessão pelos representantes
credenciados, ou no prazo previsto após a publicação da decisão, os autos serão
encaminhados ao Interventor para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação
do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à
contratação.

9.4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE.

9.4.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar n.º 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 ao final da rodada de lances não seja de uma microempresa ou empresa de
pequeno porte.
9.4.2. 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) superior(es) à(s) proposta(s) mais bem
classificada(s) em cada item, assim considerada a proposta válida após todos os lances
ofertados, ocasião(ões) na(s) qual(is), proceder-se-á da seguinte forma:

9.4.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para cada
item, de acordo com o disposto no subitem 9.4.2 poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos
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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.

9.4.2.2. Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 9.4.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na situação definida no subitem 9.4.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.

9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
9.4.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta, sendo convocado para o ato todos os licitantes
partícipes.

9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Ao final da sessão de rodada de lances, depois de declarada a licitante vencedora
do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais
no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão, importará na preclusão do direito de recurso.

10.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação e/ou no sobrestamento do feito
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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10.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Rua Cel. Francisco Martins, n.º 769 - Centro, Igarapava – SP – Setor de
Licitações.

10.5. A fase recursal começará a correr a partir da manifestação em ata e somente será
reconhecido uma vez juntada tempestivamente as razões em memoriais. Caberá ao
Interventor a decisão quanto ao recurso, sendo que este poderá, previamente a sua
decisão, solicitar esclarecimentos quantos julgar pertinentes. A decisão final quanto ao
recurso deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

10.6. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo responsável pelo
procedimento licitatório, que consultará as licitantes representadas sobre sua intenção
de recorrer e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos
interpostos antes do término da sessão.

10.6.1. Também não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente
apresentados.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. A empresa vencedora do certame deverá assinar o respectivo contrato, conforme
minuta (Anexo VII) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
publicação da homologação www.scig.com.br.

11.1.1. A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
nas mesmas condições apresentadas durante a fase de habilitação.

11.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento do objeto da
presente licitação, até os limites previstos em lei, em especial a Lei 8.666/93.

13. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
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13.1. A fiscalização durante a execução do objeto do contrato será exercida no interesse
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava e não exclui nem reduz a
responsabilidade da licitante contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Igarapava ou de seus agentes e prepostos.

13.2. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava se reserva no direito de
rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com o contrato,
devendo a licitante contratada providenciar a substituição, no prazo de 01 (um) dia, após
a comunicação feita pelo responsável do recebimento acerca da irregularidade.

13.2.1. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava nomeará um gestor(a)
para fiscalização do contrato, devendo, necessariamente, pertencer ao quadro de
colaboradores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.

13.3 Quaisquer exigências da Fiscalização do contrato (mediante gestor nomeado para
este fim) inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela
licitante contratada.

14. PAGAMENTO.

14.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da
documentação efetivamente aprovada pela Administração da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Igarapava; em sendo entregue documentação irregular, ou em
desconformidade, o prazo de pagamento será interrompido e reaberto somente após a
efetiva readequação da documentação fiscal pertinente.

14.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria licitante contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitação e das propostas de preços, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outros CNPJ’s.
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15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

15.1. As obrigações das partes contratantes são àquelas constantes neste edital e na
minuta de contrato, anexada ao presente Edital sob a forma de Anexo VII.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas
por força deste edital e ou de seus anexos e ou não cumprimento das declarações
prestadas, a licitante contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas:
I)

advertência;

II)

multas:

a)

de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou do item do

contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item,
considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou
do item do contrato inadimplida, por dia de atraso no cumprimento de quaisquer de suas
obrigações previstas no contrato, durante o período de 30 (trinta) dias, sendo aplicado
em dobro findo este prazo
b)

de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou do item do

contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item,
considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou
do item do contrato inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c)

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em
aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos
exigidos para sua celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas.

III)

Impedimento de licitar e contratar com a Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Igarapava, pelo prazo de até cinco anos, para a licitante que, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
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execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, executar o contrato em desconformidade com as determinações da Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Igarapava;
IV)

Declaração de inidoneidade da licitante adjudicatária no caso desta

portar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse
que vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

16.2. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será
de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação, à exceção da declaração de
inidoneidade, cujo prazo recursal é de 10 (dez) dias úteis.

16.3. As sanções e penalidades previstas neste item poderão ser aplicadas
cumulativamente.

16.4. As multas, a critério da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava,
poderão ser cobradas cumulativamente em uma ou mais das seguintes formas:

16.4.1. Recolhidas aos cofres da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Igarapava, no prazo de 3 (três) dias úteis da data de sua aplicação, mediante
guia de recolhimento oficial que será encaminhada à licitante contratada;

16.4.2. Descontadas de eventual pagamento devido à licitante contratada;

16.4.3. Cobradas judicialmente.

16.5. O processo de aplicação das penalidades iniciar-se-á com a instauração de
regular processo administrativo, autuado pela Santa Casa, observados as formalidades
nele inerentes e assegurados os prazos e condições previstos no item 16.2 acima.
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16.6. Ambas as penalidades poderão ser aplicadas a quaisquer licitantes participantes
do certame, uma vez caracterizada sua irregularidade.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, sem comprometimento da
segurança da contratação.

17.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Edital e
desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem
como a finalidade e a segurança da futura contratação.

17.3. É facultada ao responsável pelo procedimento licitatório ou à autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo.

17.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela
apresentação de documentação referente ao presente Edital.

17.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do
resultado desta licitação não implicarão direito a contratação.

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.

17.7. O Interventor poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação
de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei no 8.666/93.

17.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a
realização do mesmo, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.

17.9. Havendo a necessidade de requerer autenticação de quaisquer dos documentos
inerentes à participação deste certame, o interessado poderá requerê-lo no dia da
sessão.

17.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será
competente o foro da comarca de Igarapava – SP.

17.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecidos.

17.12. Cópia do Edital e seus Anexos estarão disponíveis gratuitamente através do site:
www.scig.com.br.

17.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo responsável pelo procedimento
licitatório.

17.14. Fazem parte integrante deste Edital:

17.14.1 Anexo I - Termo de Referência;

17.14.2 Anexo II - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;

17.14.3 Anexo III - Planilha Estimativa de Custo;

17.14.4 Anexo IV - Formulário para Apresentação de Proposta de Preço;
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17.14.5 Anexo V - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente a
Habilitação;

17.14.6 Anexo VI - Declaração de Não Emprego de Menor;

17.14.7 Anexo VII - Minuta de Contrato;
17.14.8 Anexo VIII – Termo de Credenciamento;
17.14.9 Anexo IX – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

E, para que ninguém alegue desconhecimento, o Edital resumido (aviso de licitação)
será afixado no mural de comunicações (local de praxe).

Igarapava/SP, 26 de outubro de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ/ME sob o nº 49.376.858/0001-44
MARCELO ORMENEZE
Interventor e rep. legal
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ANEXO I
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto

1.1. Constitui objeto do presente processo licitatório a aquisição de Equipamento Médico

Hospitalar e Permanente conforme especificação na tabela abaixo:
Item

1

Descrição do Equipamento
APARELHO DE ANESTESIA
Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais,
pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não
oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de
trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com
sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros,
falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para
pacientes adultos e neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de
fluxo autoclavável, Válvulas para controle de fluxo e pressão com
sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos
inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto
e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (02) e óxido nitroso (N2O),
podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital
com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O).
Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de
N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate
rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de
segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite
o aclopamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para
acoplar o segundo vaporizador).Sistema de circuito de paciente de
rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de
esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e
sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para
armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de
gases; Válvula APL graduada; Ventialdor eletrônico microprocessado,
com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos;
Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem
resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a
tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV);
Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles
Ventilatórios mínimos: Volume Corrente; Pressão; Frequência
respiratória; Relação I:E; Pausa respiratória; Peep. Alarmes de alta e
baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e
baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão
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de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração
de frequência respiratória, volume corrente, volume mínimo e fração
respiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com
autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar
equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho
adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação
manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador
calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no
mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e
uma para ar comprimido e demais acessórios necessários parao perfeito
funcionamento do equipamento.

2. Exigências Habilitatórias

2.1. As exigências contidas no respectivo Edital.
3. Exigências em relação a Proposta Comercial

3.1. As exigências contidas no respectivo edital, conforme modelo constante no Anexo IV do
Edital.
4. Prazo, Local de Entrega e Garantia

4.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o recebimento
efetivo do pedido.

4.2. Os produtos deverão ser entregues somente mediante requisição oficial prévia,
encaminhada pelo Setor de Compras da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava (não sendo
aceitos, sob qualquer hipótese, precipuamente para fins de pagamento, produtos entregues e
não requisitados).
4.3. O prazo de garantia do produto será no mínimo de 12 (doze) meses.

4.4. A empresa contratada será responsável pela manutenção preventiva (mensalmente) do
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equipamento pelo período de vigência da garantia.
5. Condições de pagamento e Proposta

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da
documentação efetivamente aprovada pela Administração da Santa Casa de Misericórdia
de Igarapava; em sendo entregue documentação irregular, ou em desconformidade, o
prazo de pagamento será interrompido e reaberto somente após a efetiva readequação
da documentação fiscal pertinente.

5.2. A

nota

fiscal/fatura

deverá

ser

emitida

pela

própria

licitante

contratada,

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitação e das propostas de preços, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outros CNPJ’s.

5.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

5.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

5.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais.
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ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO

______________________________________________________________________
(razão social na empresa)

CNPJ N.º: _____________________________________________________________
(n.º de inscrição)

Com sede na
______________________________________________________________________
(endereço completo)

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os fins de participação
do PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020, DECLARA expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital em epígrafe.

___________________ , _________ de _______________ de 2020.

_____________________________________________
(assinatura do responsável pela empresa)
Nome ou carimbo:

_____________________________________________________________________

Cargo ou carimbo:

_____________________________________________________________________
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao responsável pelo procedimento licitatório, após
a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação)
exigidos nesta licitação.
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ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
PLANIILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

A planilha foi calculada com base no convênio n° 883478/2019 firmado entre a Santa
Casa de Misericórdia de Igarapava e o Ministério de Saúde.

Item

1

Descrição do Equipamento
APARELHO DE ANESTESIA
Equipamento microprocessado para atender pacientes
neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura
em material não oxidante; Com prateleira para suporte de
monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios
giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de
autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros,
falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único
universal para pacientes adultos e neonatos; Com
possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável,
Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de
segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos
inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com
escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio
(02) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar
comprimido ou com monitoração digital com entrada para
oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema
de segurança para interromper automaticamente o fluxo de
N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de
engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e
com sistema de segurança para o agente selecionado (se
ofertado sistema que permite o aclopamento para 01
vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o
segundo vaporizador).Sistema de circuito de paciente de
rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível
de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios,
canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis;
Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade
de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada;
Ventialdor eletrônico microprocessado, com display LCD
com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos; Ventilação
manual; Ventilação com respiração espontânea sem
resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e
ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e
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(R$)
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ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente
sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos:
Volume Corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação
I:E; Pausa respiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa
pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e
baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica.
Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e
gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de
frequência respiratória, volume corrente, volume mínimo e
fração respiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e
bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos.
Deverá acompanhar equipamento, no mínimo: 02 circuitos
para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho
infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual
adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01
vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo;
03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para
oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido
e demais acessórios necessários parao perfeito
funcionamento do equipamento.
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
____________________________________________________________________________________________________________________________
(razão social na empresa)
CNPJ N.º :________________________________ com sede na ________________________________________________________________________
(n.ºde inscrição )
____________________________________________________________________________________________________________________________
(endereço completo)

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020, vem apresentar a
seguinte proposta de preço:
Item

Descrição

Quantidade

Unidade

01

APARELHO DE ANESTESIA
Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais,
pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não
oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e
mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02
com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com
detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de
fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; Com
possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável, Válvulas
para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para

01

Und
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proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro
composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de
pelo menos para oxigênio (02) e óxido nitroso (N2O), podendo ser
uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com
entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O).
Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo
de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de
engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com
sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado
sistema que permite o aclopamento para 01 vaporizador, deverá
ser
entregue
suporte
para
acoplar
o
segundo
vaporizador).Sistema de circuito de paciente de rápida montagem
e desmontagem pelo operador e passível de esterilização;
Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de
entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de
cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases;
Válvula APL graduada; Ventialdor eletrônico microprocessado,
com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos;
Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem
resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada
a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo
(PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV).
Controles Ventilatórios mínimos: Volume Corrente; Pressão;
Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa respiratória; Peep.
Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume
minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica.
Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica
da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência
respiratória, volume corrente, volume mínimo e fração respiratória.
Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com
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autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar
equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01
tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão
para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual
infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de
fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para
oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e
demais acessórios necessários parao perfeito funcionamento do
equipamento.

* DECLARO que os preços são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante nesta proposta.
** DECLARO estar ciente quanto a forma de pagamento e entrega do produto.

Prazo de validade da proposta (mínimo de sessenta dias):____________________
_______________

Prazo

de

Garantia

do

DADOS BANCÁRIOS
N° da Conta Corrente:

Agência (cód):

Banco (cód):

CONTATO
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Produto

(mínimo

de

12

meses):

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, 769 – CENTRO
IGARAPAVA/SP – CEP: 14540-000
CNPJ: 49.376.858/0001-44
TELEFONE: (16) 3172-1090
E – MAIL: santacasaigarapava@scig.com.br

Telefone:

Nome:
Residente e Domiciliado em:

E-mail:

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
CPF n°:
RG n°:

Estado Civil:

________________________________________
Local e data

________________________________________
Carimbo da Empresa

________________________________________
Nome do Responsável pela empresa

________________________________________
Assinatura do Responsável pela empresa
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Cargo:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, 769 – CENTRO
IGARAPAVA/SP – CEP: 14540-000
CNPJ: 49.376.858/0001-44
TELEFONE: (16) 3172-1090
E – MAIL: santacasaigarapava@scig.com.br

ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À
HABILITAÇÃO

______________________________________________________________________
(razão social na empresa)

CNPJ N.º: _____________________________________________________________
(n.º de inscrição)

Com sede na
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(endereço completo)

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação
em PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020, DECLARA expressamente que
até a presente data inexistem fatos impeditivos da habilitação da ora Declarante no
presente procedimento licitatório.
_______________________, _________ de _______________ de 2020.

_____________________________________________________
(assinatura do responsável pela empresa)

Nome completo ou carimbo: _____________________________________

Cargo ou carimbo: _____________________________________________
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR
A empresa_____________________________________________________________,

inscrita no CNPJ n.º ___________________________________, por intermédio de seu

representante

legal

o

Sr.

(a)__________________________________________

portador (a) da Carteira de Identidade n.º

_____________________________ e do

CPF n.º _________________________ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (_____).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

______________________, ______ de _________________ de 2020.

_____________________________________________________
(assinatura do responsável pela empresa)

Nome completo ou carimbo: _____________________________________

Cargo ou carimbo: _____________________________________________
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E PERMANENTE
QUE CELEBRAM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA E ****,
NA FORMA ABAIXO.
VALOR DO CONTRATO: R$ *********
CONTRATO nº ***/2020

Pelo presente instrumento contratual, que entre si celebram a Irmandade

da Santa Casa de

Misericórdia de Igarapava, pessoa jurídica, com sede na Rua Cel Francisco Martins, n.º 769, Centro,
nesta Cidade e Comarca de Igarapava/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 49.376.858/0001-44, neste ato
legalmente representada pelo Interventor nomeado pelo Decreto n° 2157, de 23 de julho de 2019,
Senhor Marcelo Ormeneze, brasileiro, casado, RG n° xxxxx e do CPF n° xxxxxxx, residente e
domiciliado nesta Cidade e Comarca de Igarapava/SP, doravante denominada CONTRATANTE e, de
outro lado a empresa, XXXXXXXXXX, com sede à Rua XXXXXXXXXX, nº XXXXXXX cidade de
XXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX,

CNPJ

n°

XXXXXXXXXXXXX,

Inscrição

Estadual

n°

XXXXXXXXXX, devidamente representada pelo(a) Sr(a) XXXXXXXXX, nacionalidade XXXXXX,
estado civil XXXXXX, portador do RG. n° XXXXX e do CPF/MF n° XXXXX, residente e domiciliado em
XXXXX doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que segue, em
cumprimento a proposta apresentada no Processo Licitatório Edital (Cotação Prévia Plataforma Mais
Brasil) – SICONV Nº 010/2020, regida, em sua maior parte, pela Lei Federal 10.520/02, Lei Federal n.
8.666/1993 e demais disposições aplicáveis, que fica fazendo parte integrante deste instrumento
independente de translado, sendo que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente procedimento licitatório a aquisição de Equipamento Médico
Hospitalar e Permanente, conforme especificações e quantidades na tabela clausula terceira deste
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

2.1. A entrega dos materiais/produtos será feita de forma única e deverão ser entregues somente
mediante requisição oficial prévia, encaminhada pelo Setor de Compras (não sendo aceitos, sob
qualquer hipótese, precipuamente para fins de pagamento, produtos entregues e não requisitados).
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, 769 – CENTRO
IGARAPAVA/SP – CEP: 14540-000
CNPJ: 49.376.858/0001-44
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2.1.1. Os materiais/produtos somente serão solicitados e justificarão suas entregas de acordo com as
necessidades da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, sendo que, durante a vigência
do contrato, a mesma não estará obrigada a adquirir todos os materiais/produtos ora objeto do
certame, caso a necessidade de entrega dos mesmos seja suspensa por quaisquer motivos.
2.2. Após o envio da requisição, o que será feito mediante comunicado por fax ou por
correspondência eletrônica, o material/produto deverá ser entregue dentro do prazo máximo de até
30 (trinta) dias após o recebimento efetivo do pedido.

2.3. A entrega poderá eventualmente ser suspensa ou alterada, a critério da CONTRATANTE,
observado o disposto na Lei n.º 8.666/93.

2.4. Para todos os materiais/produtos, considerar que a unidade e a composição são pré-requisitos
para o recebimento, assim como o prazo de validade/garantia.

2.5. O transporte e a descarga dos produtos no local designado e os custos com embalagem e
armazenamento até o local de entrega, correrão por conta da CONTRATADA, sem qualquer custo
adicional solicitado posteriormente.
2.6. A CONTRATADA garante aos produtos um prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a
partir da sua data de entrega à CONTRATANTE.

2.7. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações
constantes neste instrumento e, em consonância com a proposta apresentada pela CONTRATADA
no processo licitatório que originou a celebração deste contrato.
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente
aceitação pelo Setor Competente.

2.8. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este contrato de acordo
estritamente com as especificações descritas no objeto do PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº
010/2020, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu
recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações no prazo de 01 (um) dia.
2.9. Recebido o objeto, nos termos dos parágrafos acima, se a qualquer tempo durante a sua
utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata
notificação da CONTRATADA para efetuar a substituição do mesmo.
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2.10. A marca do produto não poderá ser substituída no decorrer deste contrato, sem a solicitação
prévia da CONTRATANTE e autorização da CONTRATADA, mesmo que seja por produto de
qualidade equivalente.

2.11. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), de cada item licitado.
CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO, PAGAMENTO E GARANTIA

3.1. Pela aquisição dos materiais/produtos objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA a importância total estimada de R$ *************,********* (***********), observadas a
quantidade e preço unitário inserido na tabela a seguir:

Item

Descrição

Unit

Quant

01

APARELHO DE ANESTESIA
Equipamento microprocessado para atender
pacientes neonatais, pediátricos, adultos e
obesos mórbidos. Estrutura em material não
oxidante; Com prateleira para suporte de
monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com
rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com
travas. Com sistema de autoteste ao ligar o
equipamento com detecções de erros, falhas
de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo
único universal para pacientes adultos e
neonatos; Com possibilidade do uso de
sensor de fluxo autoclavável, Válvulas para
controle de fluxo e pressão com sistema de
segurança para proteger o paciente de
pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro
composto por fluxômetro com escalas para
alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio
(02) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma
única para ar comprimido ou com monitoração
digital com entrada para oxigênio (O2), ar
comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de
segurança para interromper automaticamente
o fluxo de N2O, na ausência de O2;
Vaporizador do tipo calibrado de engate
rápido,
permitir
acoplamento
de
02
vaporizadores e com sistema de segurança
para o agente selecionado (se ofertado
sistema que permite o aclopamento para 01
vaporizador, deverá ser entregue suporte para
acoplar o segundo vaporizador).Sistema de
circuito de paciente de rápida montagem e
desmontagem pelo operador e passível de
esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos
respiratórios, canister e sistema de entrega de

Und.

01
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Vr. Unit.
(R$)

Vr.
Total
(R$)

Marca

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, 769 – CENTRO
IGARAPAVA/SP – CEP: 14540-000
CNPJ: 49.376.858/0001-44
TELEFONE: (16) 3172-1090
E – MAIL: santacasaigarapava@scig.com.br
volume,
autoclaváveis;
Canister
para
armazenagem de cal sodada; Possibilidade
de sistema de exaustão de gases; Válvula
APL
graduada;
Ventialdor
eletrônico
microprocessado, com display LCD com tela
colorida. Modos Ventilatórios mínimos;
Ventilação manual; Ventilação com respiração
espontânea sem resistência do ventilador;
Ventilação controlada a volume e ciclada a
tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão
e ciclada a tempo (PCV); Ventilação
mandatória intermitente sincronizada (SIMV).
Controles Ventilatórios mínimos: Volume
Corrente; Pressão; Frequência respiratória;
Relação I:E; Pausa respiratória; Peep.
Alarmes de alta e baixa pressão de vias
aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo;
Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica.
Monitoração numérica de pressão de pico,
média, peep e gráfica da pressão das vias
aéreas;
Monitoração
de
frequência
respiratória, volume corrente, volume mínimo
e fração respiratória. Alimentação elétrica
bivolt automático e bateria interna com
autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá
acompanhar equipamento, no mínimo: 02
circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho
adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01
balão para ventilação manual adulto, 01 balão
para ventilação manual infantil. 01 vaporizador
calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de
fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5
metros, sendo uma para oxigênio, uma para
óxido nitroso e uma para ar comprimido e
demais acessórios necessários parao perfeito
funcionamento do equipamento.
VALOR TOTAL GERAL (R$)

3.2. O pagamento se realizará somente em relação aos produtos efetivamente fornecidos, em sua
totalidade, nos termos atestados pelo Setor de Compras e Setor Administrativo da CONTRATANTE.
3.2.1. O pagamento será programado em até 30 (trinta) dias, contados da documentação a que se
refere o parágrafo acima, respeitada a ordem de pagamento e respectivas normas fiscais e contábeis.

3.2.1.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.2.2. Sendo constatadas quaisquer irregularidades na documentação apresentada para pagamento,
esta será devolvida à CONTRATADA para a devida readequação sendo, consequentemente,
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interrompido o prazo para pagamento e reiniciado somente após a devolução do documento
efetivamente corrigido. Nesta hipótese, não será devido pelo CONTRATANTE ressarcimento,
atualização monetária, juros ou de qualquer maneira readequação dos valores apresentados.

3.3. O prazo de garantia do produto é de no mínimo 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA: DAS SANÇÕES

4.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas por força deste edital e ou
de seus anexos e ou não cumprimento das declarações prestadas, a licitante contratada estará
sujeita às seguintes sanções administrativas:
I)

advertência;

II)

multas:

a)

de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou do item do contrato,

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para
fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida,
por dia de atraso no cumprimento de quaisquer de suas obrigações previstas no contrato, durante o
período de 30 (trinta) dias, sendo aplicado em dobro findo este prazo
b)

de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou do item do contrato,

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para
fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida,
por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c)

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa

injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou em retirar
o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração,
conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas.
III)

Impedimento de licitar e contratar com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Igarapava, pelo prazo de até cinco anos, para a licitante que, convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, executar o contrato em desconformidade com as
determinações pré-estabelecidas;
IV)

Declaração de inidoneidade da licitante adjudicatária no caso desta portar-se de

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.

FOLHA 5/9

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, 769 – CENTRO
IGARAPAVA/SP – CEP: 14540-000
CNPJ: 49.376.858/0001-44
TELEFONE: (16) 3172-1090
E – MAIL: santacasaigarapava@scig.com.br
4.2. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis
contados da respectiva intimação, à exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo recursal é de
10 (dez) dias úteis.
4.3. As sanções e penalidades previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente.

4.4. As multas, a critério da CONTRATANTE, poderão ser cobradas cumulativamente em uma ou
mais das seguintes formas:

4.4.1. Recolhidas aos cofres da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, no prazo de
3 (três) dias úteis da data de sua aplicação, mediante depósito em conta que será encaminhada à
CONTRATANTE;
4.4.2. Descontadas de eventual pagamento devido à CONTRATADA;

4.4.3. Cobradas judicialmente.

4.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula serão precedidas de instauração de
processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, dentro dos prazos previstos no
item 4.2. supra e sendo as respectivas decisões levadas a conhecimento dos órgãos competentes, e
divulgadas oficialmente.
CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram as hipóteses previstas no art 78 da Lei
8666/93.
6.2. A rescisão do contrato observará, ainda, no que tange à sua forma, o previsto no artigo 79 da Lei
8666/93, atendido o critério de conveniência ao serviço público.

6.3. As conseqüências decorrentes da rescisão contratual observarão, no que couber, o previsto no §
2º do art. 79 e art. 80 da Lei 8666/93.

6.4. Fica ainda entendido que a CONTRATANTE poderá declarar rescindido o contrato,
independentemente de prévia interpelação de procedimento judiciais, em caso de falência,
concordata, instauração de processo de recuperação judicial ou dissolução da CONTRATADA, bem
como qualquer alteração do quadro acionário da CONTRATADA sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA

7.1. Este contrato vigerá a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 03 (três) meses, vinculado à
entrega total dos materiais/produtos, podendo, assim, ser antecipado ou prorrogado a seu termo, bem
como findar sem que haja a aquisição total dos produtos contratados.

7.2. Em caso de término do prazo acima estipulado e, havendo produto a ser retirado pela Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, observado o interesse público, a prorrogação por igual
período será automática, desde que uma das partes, expressamente não manifeste o desinteresse
pela continuidade e desde que as condições permaneçam vantajosas para a CONTRATANTE.

7.3. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

7.4. Não haverá prejuízo do Reequilíbrio Econômico, desde que seja a solicitação devidamente
atestada, amparada por documentação pertinente.

7.5. Este contrato poderá ser prorrogado conforme previsto no inciso II do artigo 57, da Lei Federal n
8.666 de 21 de Junho de 1.993 e atualizações posteriores, conforme necessidades.
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA, para fornecer os produtos objeto do presente instrumento contratual, obrigarse-á:

8.1.1. Realizar o fornecimento dos materiais/produtos especificados na presente licitação, respeitando
as ordens emanadas do Setor Competente da CONTRATANTE.

8.1.2. Fornecer os materiais/produtos de acordo com as especificações de quantidade solicitadas
pela CONTRATANTE e em atenção aos critérios de qualidade determinados pelas normas em vigor,
respondendo pelas imperfeições constatadas.

8.1.3. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, o objeto contratado com esta
Irmandade.

8.1.4. Não usar os créditos a que tem direito por força da contratação como garantia de débitos
alheios a relação a ser estabelecida.
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8.1.5. Aceitar os prazos e condições de pagamentos previstos neste contrato e no Edital n° 0xx/2019,
bem como, todos seus anexos.

8.1.6. Manter o padrão de qualidade dos materiais/produtos, na forma como os mesmos foram
aprovados quando da fase habilitatória.

8.1.7. Arcar com todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto licitado.

8.1.8. Realizar a manutenção preventiva do equipamento pelo período de vigência da garantia
(mensalmente).
CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á:

9.1.1 Efetuar a solicitação dos materiais/produtos por escrito à CONTRATADA.
9.1.2. Efetuar o pagamento dentro do prazo e condições previstas neste contrato.

9.1.3. Aplicar as penalidades nos casos previstos neste contrato.

9.14. Proceder à vistoria dos produtos através de profissional qualificado.
CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Em caso de divergência entre as informações contidas neste instrumento contratual e no Edital,
prevalecerão aquelas lançadas no Edital prevalecendo, por conseguinte a este instrumento, o
disposto no Anexo I – Termo de Referência.

10.2. A gestão deste contrato fica a cargo do Sr. Marcio Francisco de Paula
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

12.1. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o foro da
comarca de Igarapava, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao qual
expressamente renuncia.
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E, por assim, estarem justos, combinados e contratados, declaram ambas as partes aceitar todas as
disposições contidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras
disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
Igarapava, **** de ******* de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ/ME SOB O Nº 49.376.858/0001-44
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR E REP. LEGAL
CONTRATANTE

***********************
REP. LEGAL SR.(A)*******
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: ________________________________ CPF N° _______________________

Nome: ________________________________ CPF N° _______________________
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ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ________________________________________________________,
Com sede na:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
CNPJ n.º __________________________________.
Representada pelo(a) Sr.(a)

______________________________________

CREDENCIA o(a) Sr.(a)

______________________________________

Portador(a) do:
R.G. n.º ___________________ e

C.P.F. n.º ___________________

Para representá-la perante a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE IGARAPAVA na licitação realizada referente ao PROCESSO LICITATÓRIO
EDITAL Nº 010/2020, do tipo menor preço unitário, podendo formular lances
verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir
de recursos em todas as fases do referido certame licitatório.

NOME: _______________________________________________________
R.G.: __________________________________________
C.P.F.: __________________________________________

CARGO: _______________________________________________________

OBS.: Este termo deverá ser entregue ao responsável pelo procedimento licitatório,
antes da abertura da sessão e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e
Habilitação) exigidos nesta licitação, juntamente do Ato Constitutivo que demonstre os
poderes do representante legal para credenciamento.
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ANEXO IX
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 010/2020
(COTAÇÃO PRÉVIA PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MODELO DE DECLARAÇÃO

(nome / razão social) ____________________________, 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, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser

_______________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos

termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 / 06.

_______________________, _____ de _______________ de 2020.

(assinatura do representante legal)

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao responsável pelo procedimento licitatório, antes
da abertura da sessão e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação)
exigidos nesta licitação.
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