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PROCESSO N. 017/2021                         

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2021 EDITAL DE 
LICITAÇÃO 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
lote, objetivando a aquisição dos materiais descritos no Item I – OBJETO deste Edital, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a qual será processada e julgada em conformidade 
com a Lei Federal n. 10.520/2002, 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/1993, 
8.078/1990 (CDC), Lei Complementar 123/2006, Decreto Nº 7.892/2013  e demais normas 
complementares e disposições deste instrumento. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação 
pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram 
condições adequadas de segurança em toda etapa do certame. 

 
A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no site da Plataforma da Bolsa de 
Licitações do Brasil, através da rede mundial de computadores – internet - pelo link: www.bll.org.br. 

 
DATA DE ABERTURA DO EDITAL:  20/09/2021 
INICIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: às 08 horas do dia 20/09/2021 até às 08 horas do dia 
29/09/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09 horas do dia 30/09/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14 horas do dia 30/09/2021. 

TEMPO DE DISPUTA: 15 minutos, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema. 
 

I – OBJETO 
 

1.1 O presente pregão tem por objeto Aquisição de Material de Consumo – Informatica e Material 
Permanente - Equipamentos de Processsamento de Dados, para o atendimento à SEDE do SAMU da 
baixa Mogiana, situada no Municipio de Mogi Guaçu, na rua das Flores, n.º10 , Bairro Ypê Pinheiros, 
Cep: CEP 13.846-223 e a SEDE do Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de abril” situada no Municipio 
de Mogi Mirim, na rua Dr. José Alves, n.º403, Bairro Centro, Cep: CEP 13.800-050 de acordo com as 
especificações técnicas e condições do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
II - DO PROCEDIMENTO 
2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 
2.2 O certame será realizado através da utilização da opção “Acesso Público”, do Portal Eletrônico da 
Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, conforme acordo de cooperação técnica celebrado entre o BOLSA 
DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL”. 

 

2.3 Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, 
juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de 
operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 
 

 
III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar deste Pregão as micro e pequenas empresas que atenderem a 
todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
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instrumento e seus anexos e das demais modalidades de empresas que  atenderem as 
exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos. 
 
3.2 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar sem plano 
de recuperação judicial homologado pelo juízo, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de 
suspensão do direito de licitar e contratar com os Municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, 
Conchal, e Estiva Gerbi. 
 

IV - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO 
4.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br  
 
4.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
4.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
 
4.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 
De Licitações e Leilões. 
 
4.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações 
e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
4.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
4.7 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
 
4.8 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
 
 
4.9 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através 
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou 
através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 
V - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

5.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
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proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 
 

5.2  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
5.2.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.2.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
www.bll.org.br. 
 
5.2.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
5.2.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
 
5.2.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações e Leilões, (www.bll.org.br), até no mínimo uma hora antes do horário fixado 
no edital para o recebimento das propostas. 
 
5.2.6 O cadastramento do licitante junto a BLL, deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO IV). 
 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 
IV) 
 
c) MODELO CARTA PROPOSTA E FICHA TECNICA DESCRITIVA DO OBJETO (ANEXO III) com todas 
as especificações do produto objeto da licitação em conformidade com os ANEXO I, sob nenhuma 
hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da 
disputa de lances. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. O custo de 
operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a 
Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos 
recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 
Bolsa de Licitações e Leilões, ANEXO IV. 

 
5.2.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no ANEXO VIII para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de 
preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto 
consoante com o modelo do ANEXO VIII, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 
VI - DA PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 

6.1.1 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto 
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corresponder à unidade solicitada; 
 
6.1.1 Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser aceitas 
propostas com quatro casas decimais; 
 
6.1.2 A marca do material deverá ser obrigatoriamente especificada. 
 
6.1.3 Somente serão aceitos preços com duas casas decimais após a vírgula. 
 
6.1.4 Deverá ser indicado na proposta o responsável pela assinatura do contrato, contendo os 

seguintes dados: 
 

Nome:    
Cargo:      
CPF:  RG:    
Data de Nascimento: / /           

Endereço residencial completo:                                                                  
E-mail institucional                                                                                     
E-mail pessoal:   
Telefone(s):    

 
6.1.5 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 
 
6.1.6 É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se 
no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pela Pregoeira, será registrado 
em ata, devendo o item ser desconsiderado da proposta. 
 
6.1.7 Os preços contidos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, materiais, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, despesas, acessórios e encargos, inclusive 
tributários, incidentes sobre a proposta, quando não incorporados ao  preço oferecido e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos. 
 
6.1.8 No caso de discordância entre os preços unitários e totais prevalecerá o unitário. 
 
6.1.9 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 
em vigor. 
 
6.2 Serão rejeitadas as propostas que: 

 
6.2.1 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a 
perfeita identificação do material licitado; 
 
6.2.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão da Pregoeira. 
 
6.2.3 O Consórcio é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado 
no art. 155, VII, da Constituição Federal de 1988, e Lei nº. 8.078/1990. 
 
6.3  ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
6.3.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na 
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar 
a aceitabilidade das propostas. 
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6.3.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
6.3.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 

 
6.3.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
 
6.3.5 As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 
(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO ITEM) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, 
serão desclassificados.  
 
6.3.6 Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados 
ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 
 
6.3.7 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
 
6.3.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na 
Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 
realizados.  
 
6.3.9 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na 
Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail)  
 
divulgando data e hora da reabertura da sessão. 
 
6.3.10 A ETAPA DE LANCES DA SESSÃO PUBLICA SERÁ NO MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, 
ONDE A DISPUTA SERÁ POR 15 MINUTOS, APÓS ESSA FASE A DISPUTA SERÁ NO MODO 
RANDÔMINCO, ONDE TERÁ UM TEMPO DE ATÉ 10 MINUTOS (SISTEMA FECHA A DISPUTA EM 
QUALQUER MOMENTO ATE 10 MINUTOS), POR ÚLTIMO SEGUIRÁ PARA A FASE DO FECHADO 1, 
ONDE IRÁ PARA ESTA FASE A MELHOR OFERTA DO RANDÔMICO E TODOS AS OUTRAS OFERTAS 
QUE FICOU COM ÚLTIMO LANCE ATE 10% DO LANCE OFERTADO NO RANDÔMICO, OS 
PARTICIPANTES TERÃO 5 MINUTOS PARA UM ÚNICO E FINAL LANCE. 

 
6.3.11 Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil.                                                   
 
6.3.12 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento 
de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, 
findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o 
Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente 
que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como, 
decidir sobre sua aceitação. 
 
6.3.13 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do 
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lance de menor valor. 
 
6.3.14 Após a fase de HABILITAÇÃO, o pregoeiro irá conferir a documentação do licitante vencedor 
encaminhada no ato de cadastro de sua proposta de participação. Caso não tenha problema com 
documentação do licitante vencedor o processo seguirá para as fases do sistema até que seja feita 
HOMOLOGAÇÃO pela AUTORIDADE COMPETENTE. 
 
6.3.15 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa 
o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 
6.3.16 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação. 
 
6.3.17 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 
recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
6.3.18 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o 
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 
 
6.4 PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 
6.4.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 

 
6.4.2 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 
próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados, conforme a ficha 
técnica descritiva do serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as 
especificações e marcas dos serviços e/ou produtos neste campo, implicará em possível 
desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 
 
6.4.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 e 03.  

 
6.4.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública 
do Pregão. 

 
6.4.5 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo 
próprio da ficha técnica ANEXO VIII sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos 
benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 
123/2006. 

 
6.4.6 É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS 
TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO. 

 

6.5 FORNECIMENTO 
 

6.5.1 O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue nos 
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endereços indicados no ANEXO I. 

 
6.6 GARANTIA 

 
6.6.1 A garantia deverá ser da seguinte forma: O contratado será responsável por todas as fases da 
execução do Objeto, assumindo para si toda e qualquer responsabilidade por má execução ou por 
má fé. 
 
VII - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1  Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 
condições definidas neste Edital. 

 
7.2 A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação 
e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 
7.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou 
o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 
7.4 Ocorrendo à situação a que se referem os subitens 7.2 e 7.3 deste Edital, a Pregoeira poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
7.5 CASO O PROPONENTE SEJA ENQUADRADADO NA CATEGORIA DO DISPOSTO NO CAPÍTULO V 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS 
ME/EPP: 
 
7.5.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) 
superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema 
eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5(cinco) minutos após 
a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão. 
 
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte 
que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2, o sistema realizará um sorteio eletrônico 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, 
na forma do disposto na alínea “a”.  
 
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma 
da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. 
 
7.5.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos 
requisitos de habilitação. 
 
7.5.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
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após o  encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação 
e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
7.5.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
7.5.5 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 6.3.15 e 6.3.16 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
7.5.6 De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
VIII - DO JULGAMENTO FINAL 
8.1 Para julgamento será adotado o critério de “Menor Preço Por Lote” referente o material objeto do 
presente certame, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

 
IX - DA HABILITAÇÃO 
9.1 Conforme ANEXO 02. 

 
9.1.1 O licitante vencedor deverá apresentar a documentação no prazo máximo de 02 
(duas) horas após o término da disputa, através da plataforma da BLL.  
9.1.2 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 
de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, 
o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar 
ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) ou que deveria 
ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o  
9.1.3  da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante. 

 
9.2 Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
 
9.3 Deverá ser entregue 
 
9.4  somente com a documentação em original, não sendo necessária cópia via e-mail. 
 
9.5 Quanto às certidões que omitirem a data de seu vencimento, só serão aceitas as que forem 
expedidas com prazo não superior a 06 (seis) meses a contar da data da abertura dos envelopes dos 
documentos para habilitação. 
 
9.6 Os documentos referidos neste tópico poderão ser apresentados em original (Internet) ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

 
9.7 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por qualquer 
processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente, ou mediante publicação em 
órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados 
na ordem estabelecida neste Edital. 

 
9.8 Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 
não constar do próprio documento ou de Lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 
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(seis) meses, a contar de sua expedição. 

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

 
9.10 Os documentos emitidos via Internet deverão ser conferidos pela Equipe de Apoio. 
 
9.11  Os documentos de habilitação serão os seguintes: 

 
A) DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

 
2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e da última alteração contratual, se houver, 

devidamente depositados ou arquivados na Junta Comercial do Estado onde estiver estabelecida a 
pessoa jurídica, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
 

3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 
exercício. 
 

4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
Deverá ser entregue somente com a documentação em original, não sendo necessária cópia via e-mail. 
 

B) DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

1. Cartão CNPJ. 
 

2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 

 
3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União). 
 

4. Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou do domicílio do 
licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação, no que tange aos débitos 
efetivamente inscritos em Dívida Ativa. 
 

5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da Lei, com validade da data da abertura dos envelopes de documentação. 

 
6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), 

com validade na data da abertura dos envelopes de documentação.  
 

7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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Quanto às certidões que omitirem a data de seu vencimento, só serão aceitas as que forem 
expedidas com prazo não superior a 06 (seis) meses a contar da data da abertura dos envelopes 
dos documentos para habilitação. 

 
 
 
Os documentos referidos neste tópico poderão ser apresentados em original (Internet) ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

C) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

1. Certidão (ões) ou atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica de direito público ou privado 
comprovando prestação de serviços de similaridade ao licitado. 

 
A (s) certidão (ões)/ atestado (s) deverá (ão) ser apresentado (s) em papel timbrado, original ou 
cópia reprográfica autenticada, assinado (s) por autoridade ou representante de quem o (s) 
expediu, com a devida identificação. 

 
D) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
1. Certidão negativa de falência expedida pelo cartório judicial distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
Caso a empresa se encontre em processo de recuperação judicial, deverá apresentar durante a 
fase de Habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor.  

 
9.11 Juntamente com os documentos para habilitação deverá ser entregue a declaração dando ciência de 
que a licitante não mantém em seu quadro de pessoal, menores em qualquer trabalho (Anexo X – Modelo), 
declaração de fato impeditivo de habilitação.  
 
9.12 (Anexo II), Declaração de ME ou EPP (Anexo VIII) e Proposta de Preços, que deverá atender a todos 
os requisitos.  
 

X – PRAZO E CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA  
 
10.1 Constam no Termo de Referência – Anexo I, as condições e forma de pagamento, as sanções para 
o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte integrante deste Edital. 
 
10.2 Poderá ser eliminado da licitação qualquer licitante que tenha apresentado documentos (s) ou 
declaração (ões) incorreta (s), bem como aquela cuja situação técnica ou econômica/ financeira tenha 
se alterado após início de processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 
 
10.3 Nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93, ocorrendo recusa em cumprir com o descrito no Termo de 
Referência – Anexo I, sem justificativa aceita pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da homologação, ou então na hipótese de silêncio, dentro do mesmo 
prazo, o proponente vencedor, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, decairá do direito 
de contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 
XI. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
11.1 DA IMPUGNAÇÃO 

 
11.1.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital de Licitação perante ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura 
da sessão do pregão atraves da plataforma www.bll.org.br . 

http://www.bll.org.br/
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11.1.2 Caberá à autoridade superior decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

 
11.1.3 Acolhida à impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

 
11.1.4 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 
como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

 
    11.2 DOS RECURSOS 
 

11.2.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões em 10 (dez) minutos, 
sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde 
logo, intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo do recorrente. 

 
11.2.2 As alegações e memoriais dos recursos deverão se relacionar com as razões indicadas pelo 
licitante na sessão pública. 

 
11.2.3 O recurso contra atos e decisões da pregoeira não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
XII– DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a pregoeira 
adjudicará o objeto ao vencedor e a autoridade superior homologará os procedimentos licitatórios. 

 
XIII– PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO 

13.1  Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através do devido 
Contrato ou Nota de Empenho, para a entrega do objeto desta licitação, nos termos do Contrato 
(Anexo IX) , sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 
15, deste Edital. 
 
13.2 O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” e SEDE do SAMU da Baixa Mogiana de Mogi Guaçu, podendo ser 
rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de 
recebimento e aceitação do (s) produto (s) constantes do ANEXO I, e deverá ser substituído pelo 
fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Consórcio, sob pena de 
suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente. 

 
XIV– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1 Os recursos necessários para fazer frente às despesas da presente licitação onerarão as dotações 
orçamentárias: 

 
Material de Consumo – 93 3.3.90.30.00.00.00 
Material de Expediente – 3.3.90.30.16.00.00 
Material Permanente – 96 4.4.90.52.00.00.00 
 
Material de Consumo –105 3.3.90.30.00.00.00 
Material de Expediente – 3.3.90.30.16.00.00 

 
XV – DAS PENALIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

15.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão 
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ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, bem como aos artigos 86 e 
87 da Lei n. 8.666/93. 

 
15.2 De conformidade com o art. 86 da lei n. 8.666/93, a licitante, garantida a prévia defesa, ficará 
sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor dos produtos, por dia de atraso em que, sem justa 
causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na Lei n. 8.666/93. 

 

15.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a licitante, garantida a prévia defesa, 
ficará sujeita às seguintes sanções: 

 
15.3.1 – Advertência; 

 
15.3.2 – Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato; 

 
15.3.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 
15.4 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontada 
do preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes 
da licitação. O Consórcio Intermunicipal de Saúde, poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
16.2  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 tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
16.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
16.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
16.5 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. 
 
16.6  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
 
16.7 As decisões referentes a este processo licitatório serão  comunicadas aos proponentes pela 

plataforma www.bll.org.br.  
 
16.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
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16.9  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
16.10 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens 
ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
 
16.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
da Comarca de Mogi Mirim, Estado de SP, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
 
16.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 08:30 às 12:00 horas 
e das 13:30 as 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Consórcio Intermunicipal de 
Saúde “8 de Abril” para melhores esclarecimentos, através do fone (19) 3818-4505 (19) 3891-4489 ou 
(19) 3549-5503, e-mail compras@con8.org.br e plataforma WWW.bll.org.br . 
 
16.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos 
da licitação e não será devolvida ao proponente. 
 
16.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
 
16.15 O valor ESTIMADO para este Pregão é de R$ 37.707,15(trinta e sete mil setecentos e sete reais e 
quinze centavos) para a aquisição dos materiais de consumo e bens permanentes, descritos no Termo 
de referência – Anexo I deste Edital. 
 
16.16 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente. 
 
16.17 As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se 
encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do 
contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.  
 
16.18 Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 
conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 
8.883/94. 
 
16.19 A apresentação da declaração constante do Anexo VIII do presente edital não impede ao 
Consórcio de realizar as diligências que forem necessárias para perquirir se a licitante que se 
apresentou como ME ou EPP realmente preenche as condições legais para o gozo dos benefícios da 
Lei Complementar n. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. 
 
16.20 Na hipótese de se constatar a inveracidade do afirmado pela licitante na declaração apresentada 
ao Consórcio nos termos do Anexo V do presente edital, ou no caso de não apresentação de 
informações exigidas nos termos deste edital, no prazo assinalado pelo Consórcio, a licitante será 
desclassificada e punida com as sanções previstas na cláusula 15.3, convocando-se logo em seguida 
o segundo colocado da disputa. 
 
 
XVII - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 
17.1 Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

17.2 Anexo II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO 
17.3 Anexo III – MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL DO LICITANTE. 

mailto:compras@con8.org.br
http://www.bll.org.br/
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17.4 Anexo IV – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES DA BLL. 
17.5 Anexo V – MODELOS DE DECLARAÇÕES. 
17.6 Anexo VI – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 

17.7 Anexo VII – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL. 
17.8 Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE ME ou EPP 
18 ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 

18.1 Anexo X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

 

 

Mogi Mirim, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

Rodrigo Falsetti 
Presidente do Con-8
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo – Papelaria, materiais de Escritório e 

Informatica e Material Permanente - Equipamentos de Processsamento de Dados, para o 

atendimento à SEDE do SAMU da baixa Mogiana, situada no Municipio de Mogi Guaçu, na 

rua das Flores, n.º10 , Bairro Ypê Pinheiros, Cep: CEP 13.846-223 e a SEDE do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde “8 de abril” situada no Municipio de Mogi Mirim, na rua Dr. José 

Alves, n.º403, Bairro Centro, Cep: CEP 13.800-050 de acordo com as especificações técnicas 

e condições do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

CI n.º 001/2021 do Controle Interno – Aquisição de Material de Consumo – Informatica e 

Material Permanente - Equipamentos de Processsamento de Dados, visto a necessidade 

do histórico de consumo da SEDE Administrativa do Consórcio e Ofício nº 25/2021 da 

Coordenação do SAMU  - visto a necessidade do histórico de consumo da SEDE Administrativa 

do SAMU da Baixa Mogiana.  

Neste interim, justifico a compra para todos os funcionários desenvolverem as atividades com 

êxito. 
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Pregão Eletrônico n.º01/2021 – Lote 01 - Material de Consumo Informática 

ITEM DESCR. QTDE OBJETO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 UNI 5,00 01.04.000089 - Adaptador Benjamin 3 saídas - Adaptador 
Benjamin 3 saídas 
Diâmetro do plug de entrada - padrão 10 A~20 A 
3 saídas para conexão de plug com 3 pinos  
foot live 
Carga máxima: 250 V 

 9,80 
 
 

 49,00 
 
 

2 UNI 4,00 01.04.000094 - Apoio Ergonômico para os pés - Apoio 
ergonômico para os pés com base e acabamento em 
material ABS, estrutura em aço carbono zincado, 
regulagem de inclinação ajustável e pés de borracha anti-
deslizante, apoio que suporte no mínimo 15 kg. 

 130,08 
 
 

520,32 
 
  

3 UNI 25,00 03.04.000038 - CD Gravável - Cd-r gravável 
80min/700mb/ Velocidade: 52X  1,97  49,17 

4 UNI 5,00 03.04.000037 - Teclado USB sem fio - Conexão Wireless-
USB 
-Teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido,  
com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado  
alfanumérico conforme o lay-out apresentado na  
norma ABNT NBR 10346, variante 2. Cor Preta 

 169,97 
 
 
 

849,83 
 
 
  

5 PEÇ 1,00 03.04.000027 - HD SSD 240GB - HD SSD 240GB          
disco sólido interno, SSDHD, 240GB de memória 

 444,98 444,98  

6 PEÇ 1,00 03.04.000040 - HD SSD 480GB - HD SSD 480GB 
disco sólido interno, SSDHD, 480GB de memória 

 589,30  589,30 

7 UNI 12,00 01.04.000083 - MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO - 
MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO 
Design ergonômico com descanso para o pulso e apoio.          
Medidas (A x L x C): 24,5 x 22 x 2cm 
Medidas apoio ergonômico (A x L x C): 5,9 x 12 x 1,8cm 
Cor: Preto 

 63,51 
 
 

 762,09 
 
 

8 UNI 5,00 03.04.000036 - Pen Drive 16Gb - PEN DRIVE 
Capacidade mínima de armazenamento: 16 Gb 
Gigabytes 
Interface: USB 2.0 
Velocidade de transmissão mínima: 10mb/s e 
gravação 05mb/s 
Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP, 2000, 
MAC e Linux. 
Modelo: Com proteção de entrada. 

 54,25 
 
 
 
 

271,24 
 
 
 
  

9 UNI 48,00 01.04.000010 - PILHA AAA ALCALINA - PILHA AAA 
ALCALINA  NÃO RECARREGÁVEL  6,43 308,52  
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10 UNI 48,00 01.04.000066 - PILHA ALCALINA AA - PILHA ALCALINA AA 
NÃO RECARREGÁVEL  6,55 314,28  

11 PEÇ 6,00 03.04.000025 - TELEFONE SEM FIO - TELEFONE SEM FIO 
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 
15x9,5x2,3cm. 
Digital, na cor Preta, Sem fio.  Tipo de bateria NiMH 
Bivolt. 

 197,97 
 
 

779,87  
 
 

12 UNI 12,00 03.04.000002 - TONER HP 85A COMPATIVEL - TONER 
COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP 85A  60,00 720,00  

13 UNI 24,00 03.04.000001 - TONER HP 83A COMPATIVEL - TONER 
COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP83 A  60,00 1.440,00  

14 PEÇ 5,00 03.04.000011 - MOUSE SEM FIO - mouse sem fio ,Sensor 
óptico Porta USB, Bateria: 1 pilha AA, (AxLxC): 3,56 x 5,73 
x 9,48 cm. Cor Preta 

 72,59 
 

362,93 
  

15 UNI 8,00 03.04.000048 - Teclado com fio Padrão ABNT - Teclado 
com fio Padrão ABNT  65,11 520,88  

16 UNI 2,00 01.04.000082 - Calculadora de Mesa Portátil - 
Calculadora compacta portátil, digital, visor 12 digitos, 
com inclinação 

 25,68 
 

51,35  
 

17 UNI 12,00 03.04.000039 - Mouse Com fio - Mouse com sensor 
optico, com fio de minimo 1.8m, DPI minimo 1000, de cor 
preta 

 42,97 
 

515,60 
  

18 PEÇ 3,00 01.04.000096 - Filtro de Linha Bivolt pro Extensão - 5 
tomadas - Filtro de Linha Bivolt pro 
Extensão - 5 tomadas 
Especificações técnicas: 
Corrente máxima total 10A 
 /Potência máxima em 127V /1270VA fusível (10A) / 
Potência máxima em 220V /2200VA fusível (10A) / 
Tomadas de saída e cabos de alimentação conforme 
padrão brasileiro NBR14.136 / Comprimento do cabo: 
1,20m / Interruptor liga/desliga LED 
indicador de ligado 
 / Porta Fusível tipo gaveta/Fusível de Proteção Reserva 
 / Caixa injetada em ABS de alta 
 resistência e antichamas 
 / Furação traseira para fixação em 
 superfícies planas 
Cor: Preto 
 Ref.: Qualidade igual ou superior a Girardi 

  
 
 
 
48,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146,90 
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Pregão Eletrônico n.º01/2021 – Lote 02 - Material Permanente Informática 

ITEM DESCR. QTDE OBJETO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 UNI 1,00 Computador Servidor Gabinete  ATX  Processador  Intel 
Core i5-11400 Cache 12MB, 2.6 GHz (4.4GHz Turbo), 
LGA1200  Placa de vídeo  Intel UHD Graphics 750  
Armazenamento  SSD 256GB PCIe NVMe M.2  Placa 
mãe  compatível com Intel LGA 1200 ou similar  Memória 
RAM  16GB DDR4   Fonte de Alimentação ATX 450W 
sistema Operacional Windows 10 Pro ou similar / 
Processador I5 

 
6.673,33 

 
6.673,33 

2 UNI 1,00 Notebbok Core I5 com 12GB de memória RAM e 1TB de 
armazenamento -  
Especificações técnicas 
Processador 
i5-1135G7 (2.4GHz até 4.2GHz, cache de 8MB, quad-
core, 11ª geração) 
Placa de vídeo 
Placa de vídeo integrada  
Tela 
Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retro iluminada por LED, 
borda fina e com antirreflexo 
Armazenamento 
SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 
Memória RAM 
Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; expansível 
até 16GB (2 slots soDIMM, sem slot livre) 
Bateria 
Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 
Wireless 
Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth 
Teclado 
Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) 
Portas 
2 portas USB 3.2 de 1ª geração 
1 porta USB 2.0 
1 porta Ethernet RJ45 de 10/100 Mbit/s 
1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e 
microfone) 
1 porta HDMI 1.4 
1 porta adaptadora de energia 
Slots 
1 leitor de cartão de mídia SD (SD, SDHC, SDXC) 
1 slot de segurança Wedge 
1 slot M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi e 
Bluetooth 
1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 
1 slot SATA para disco rígido de 2,5 polegadas 
1 SoDIMM 
Dimensões 
Altura: 1,8 – 1,99cm X Largura: 36,4cm X Profundidade: 
24,9cm 
Peso inicial: 1,74kg 
Câmera 
Câmera de alta definição de 720p a 30 fps, microfones de 
único array 
Áudio e alto-falantes 

 
 
5.613,33 
 

 

 
 
16.840,000 



 

19 

 

 
ENTREGAS 

Os materiais do Lote 01 deverão ser entregues em até 10 (DEZ) dias após a emissão da 
Autorização de Fornecimento e os materiais do Lote 02 deverão ser entregues em até 30 
(TRINTA) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento emissão da Nota de Empenho 
na SEDE do SAMU da baixa Mogiana, situada no Municipio de Mogi Guaçu, na rua das Flores, 
n.º10 , Bairro Ypê Pinheiros, Cep: CEP 13.846-223 e na SEDE do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde “8 de abril” situada no Municipio de Mogi Mirim, na Rua Dr. José Alves, n.º403, 
Bairro Centro, Cep: CEP 13.800-050, de acordo com a descrição contida no 
empenho/autorização de fornecimento. 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
Até 30 dias após a entrega da mercadoria e envio da nota fiscal. 
As notas devem ser enviadas para os e-mails: nfe@con8.org.br. 
Deve ser citado o número da Nota de Empenho nas observações da nota fiscal, conforme 
instruções que serão enviadas no e-mail do fornecedor contidas no Pedido de fornecimento. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 
 
A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 
 
O fornecedor fica obrigado a atender as clausulas previstas neste Termo de Referência – Anexo 
I do Edital. 

 
A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e 
neste Termo de Referência. 
A empresa contratada deverá relatar à administração toda e qualquer irregularidade 
verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
 
A empresa contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
A empresa contratada deverá responsabilizar-se pela liberação junto aos órgãos 
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, com relação a execução do objeto; 
 

Áudio de alta definição, alto-falantes estéreo 2.0, Realtek 
ALC3204 com Waves MaxxAudio® Pro, dois de 2 W = 4 
W no total 
Chassi 
Policarbonato na cor preta, ou prata 
Energia 
Bivolt 
Sistema operacional 
Windows 10 Home Single Language, de 64bits - em 
Português (Brasil)          

mailto:nfe@con8.org.br
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A empresa contratada deverá cumprir fielmente todas as normas prezando pela segurança 
dos funcionários bem como possíveis moradores que residam nas proximidades; 
 
A empresa contratada deverá arcar com possíveis prejuízos que venha a causar a terceiros 
na execução do objeto; 
 
Todos os serviços descritos no processo licitatório, deverão ser feitos com material de 
primeira qualidade; 
 
Ficará por conta da empresa contratada todos os equipamentos necessários, bem como 
todos os materiais utilizados na prestação dos serviços; 
A empresa contratada deverá comunicar e prevenir todos os moradores da região, área da 
detonação, a fim de comunicar / avisar os moradores sobre o serviço a ser executado; 
 
 A empresa contratada deverá responsabilizar-se sobre possíveis danos que por ocasião da 
detonação possa causar a terceiros, bem como reparar possíveis danos causados. 
 
Por fim, considerando a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19) 
como pandemia, até que a situação seja normalizada, a contratada deverá adotar todos os 
meios necessários para intensificar a higienização das áreas com maior fluxo de pessoas e 
superfícies mais tocadas, com o uso de álcool gel (maçanetas, corrimões, elevadores, 
torneiras, válvulas de descarga etc.), bem como proceder a campanhas internas de 
conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), 
observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

MENOR PREÇO POR LOTE 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

12 MESES  

DO REAJUSTE DE PREÇO 

Não haverá reajuste durante a vigência do Contrato. 

FISCAL DE CONTRATO 

O recebimento dos objetos será fiscalizado pelo Coordenador requisitante. 
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ANEXO II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

 

Para habilitação no presente processo deverá ser encaminhado ao Pregoeiro, anexando junto 
ao sistema atraves da plataforma www.bll.org.br a seguinte documentação: 

 

 

a) Comprovante de Inscrição no cadastro nacional de pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Cópia do contrato social da empresa (sua constituição), e sua última alteração 
contratual em vigor, se houver devidamente registrado na Junta Comercial do Estado 
onde estiver estabelecida a pessoa jurídica 

c) Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
(Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 02, de 31/08/2005); 

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

f) Certidão Negativa do FGTS, comprovando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 

g) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; 

h) Declaração de que se vencedor da presente licitação, entregará o objeto licitado de 
acordo com todas as especificações constantes no EDITAL, no prazo e preço proposto 
- ANEXO; 

i) Declaração de que tomou conhecimento de todas as cláusulas e condições do presente 
Edital, tendo consciência das responsabilidades que a empresa assumirá perante o 
Município em caso de contratação - ANEXO; 

j) Declaração de que NÃO possui fatos impeditivos para contratar com a Administração 
Pública, entre outros que não foi declarado inidôneo nem suspenso de licitar - ANEXO. 

k) Declaração de que nenhum dos sócios ocupa cargo político, nas três esferas de 
governo (Municipal, Estadual e Federal) - ANEXO; 

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 
É vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da 
apresentação da proposta e apresentado junto, à declaração de que a empresa não 
sofre qualquer ação que comprometa sua estabilidade econômica financeira, firmada 
por um profissional devidamente registrado no conselho regional de contabilidade.  

 

 

 

 

 

http://www.bll.org.br/
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ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL DO LICITANTE 

 FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO PARA INICIO DO PREÇÃO - BLL 
 PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2021 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

 

Pregão Eletrônico n.º01/2021 – Lote 01 - Material de Consumo Informática 

ITEM DESCR. QTDE OBJETO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 UNI 5,00 01.04.000089 - Adaptador Benjamin 3 saídas - Adaptador 
Benjamin 3 saídas 
Diâmetro do plug de entrada - padrão 10 A~20 A 
3 saídas para conexão de plug com 3 pinos  
foot live 
Carga máxima: 250 V 

    

2 UNI 4,00 01.04.000094 - Apoio Ergonômico para os pés - Apoio 
ergonômico para os pés com base e acabamento em 
material ABS, estrutura em aço carbono zincado, 
regulagem de inclinação ajustável e pés de borracha anti-
deslizante, apoio que suporte no mínimo 15 kg.     

3 UNI 25,00 03.04.000038 - CD Gravável - Cd-r gravável 
80min/700mb / Velocidade: 52X     

6 UNI 5,00 03.04.000037 - Teclado USB sem fio - Conexão Wireless-
USB 
-Teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido,  
com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado  
alfanumérico conforme o lay-out apresentado na  
norma ABNT NBR 10346, variante 2. Cor Preta 

    

7 PEÇ 1,00 03.04.000027 - HD SSD 240GB - HD SSD 240GB          
disco sólido interno, SSDHD, 240GB de memória 

    

8 PEÇ 1,00 03.04.000040 - HD SSD 480GB - HD SSD 480GB 
disco sólido interno, SSDHD, 480GB de memória 

    

9 UNI 12,00 01.04.000083 - MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO - 
MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO 
Design ergonômico com descanso para o pulso e apoio.          
Medidas (A x L x C): 24,5 x 22 x 2cm 
Medidas apoio ergonômico (A x L x C): 5,9 x 12 x 1,8cm 
Cor: Preto     
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10 UNI 5,00 03.04.000036 - Pen Drive 16Gb - PEN DRIVE 
Capacidade mínima de armazenamento: 16 Gb 
Gigabytes 
Interface: USB 2.0 
Velocidade de transmissão mínima: 10mb/s e 
gravação 05mb/s 
Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP, 2000, 
MAC e Linux. 
Modelo: Com proteção de entrada. 

    

11 UNI 48,00 01.04.000010 - PILHA AAA ALCALINA - PILHA AAA 
ALCALINA  NÃO RECARREGÁVEL     

12 UNI 48,00 01.04.000066 - PILHA ALCALINA AA - PILHA ALCALINA AA 
NÃO RECARREGÁVEL     

13 PEÇ 6,00 03.04.000025 - TELEFONE SEM FIO - TELEFONE SEM FIO 
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 
15x9,5x2,3cm. 
Digital, na cor Preta, Sem fio.  Tipo de bateria NiMH 
Bivolt.     

14 UNI 12,00 03.04.000002 - TONER HP 85A COMPATIVEL - TONER 
COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP 85A     

15 UNI 24,00 03.04.000001 - TONER HP 83A COMPATIVEL - TONER 
COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP83 A     

16 PEÇ 5,00 03.04.000011 - MOUSE SEM FIO - mouse sem fio ,Sensor 
óptico Porta USB, Bateria: 1 pilha AA, (AxLxC): 3,56 x 5,73 
x 9,48 cm. Cor Preta     

17 UNI 8,00 03.04.000048 - Teclado com fio Padrão ABNT - Teclado 
com fio Padrão ABNT     

18 UNI 2,00 01.04.000082 - Calculadora de Mesa Portátil - 
Calculadora compacta portátil, digital, visor 12 digitos, 
com inclinação     

19 UNI 12,00 03.04.000039 - Mouse Com fio - Mouse com sensor 
optico, com fio de minimo 1.8m, DPI minimo 1000, de cor 
preta     

20 PEÇ 3,00 01.04.000096 - Filtro de Linha Bivolt pro Extensão - 5 
tomadas - Filtro de Linha Bivolt pro 
Extensão - 5 tomadas 
Especificações técnicas: 
Corrente máxima total 10A 
 /Potência máxima em 127V /1270VA fusível (10A) / 
Potência máxima em 220V /2200VA fusível (10A) / 
Tomadas de saída e cabos de alimentação conforme 
padrão brasileiro NBR14.136 / Comprimento do cabo: 
1,20m / Interruptor liga/desliga LED 
indicador de ligado 
 / Porta Fusível tipo gaveta/Fusível de Proteção Reserva 
 / Caixa injetada em ABS de alta     
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Pregão Eletrônico n.º01/2021 - Lote 02 - Material Permanente Informática 

Item Descr. Qtde Objeto Valor Unit. Valor Total 

1 PEÇ 3,00 03.04.000041 - Notebbok Core I5 com 12GB de memória 
RAM e 1TB de armazenamento - Notebbok Core I5 com 
12GB de memória RAM e 1TB de armazenamento 

    

3 UNI 1,00 03.04.000042 – Computador com Processador i5 - 
Computador com Processador i5 - Equipamento Novo 
Gabinete 
ATX 
Processador 
Intel Core i5-11400 Cache 12MB, 2.6 GHz (4.4GHz 
Turbo), LGA1200 
Placa de vídeo 
Intel UHD Graphics 750 
Armazenamento 
SSD 256GB PCIe NVMe M.2 
Placa mãe 
Compatível com Intel LGA 1200 
Memória RAM 
16GB DDR4  
Fonte de alimentação  
ATX 450W 
Sistema operacional 
Windows 10 Pro 

    

Nota: Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo usar a indicação de: 
“Marca Própria”  

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, 
na Forma Eletrônica nº 01/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo 
Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  
 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 resistência e antichamas 
 / Furação traseira para fixação em 
 superfícies planas 
Cor: Preto 
 Ref.: Qualidade igual ou superior a Girardi 
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Deverá ser cotado, preço unitário e total por lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
PROPOSTA: R$ __________________________________________ (Por extenso) 
    
 
CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório 
que rege a presente licitação. 
 
O fornecedor registrado fica obrigado a atender a todas as clausulas prevista neste Termo de 
Referência  - Anexo I do Edital. 
 

PRAZO DE GARANTIA: A garantia deverá ser da seguinte forma: O contratado será responsável 
por todas as fases da execução do Objeto, assumindo para si toda e qualquer responsabilidade 
por má execução ou por má fé. 
 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 
e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 
LOCAL E DATA 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO IV – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA 
DE LICITAÇÕES DA BLL 

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 

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

Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do 
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2.  São responsabilidades do Licitante: 

i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar; 

ii.  observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins 
de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno 

conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3.  O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas 
de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa 
de Licitações e Leilões do Brasil.  

4.  O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às 
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

5.  (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos 
poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil 

Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados 
por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a 
sociedade corretora, para tanto: 
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  I - Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
  II - Apresentar lance de preço; 
  III - Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 
  IV - Solicitar informações via sistema eletrônico; 
  V - Interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
  VI - Apresentar e retirar documentos; 
  VII - solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
  VIII - assinar documentos relativos às propostas; 
  IX - Emitir e firmar o fechamento da operação; e 
  X - Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato, que   não poderá ser substabelecido. 
 
 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6.  O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer 
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.  

 

Local e data:  

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

I - A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo 
de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos 
decorrentes de seu uso indevido; 

II - O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação 
escrita de seu titular ou do Licitante; 

III - A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

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

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

V - O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço 

de Proteção de Credito e no SERASA.   

Local e data:  

Responsável:_____________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO QUE ENTREGARÁ O OBJETO LICITADO 

 
 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 
 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Nº 001/2021 do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” e SEDE SAMU da Baixa Mogiana, que a 
empresa............................................................ ENTREGARÁ O OBJETO LICITADO, sob as penas da 
Lei.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO 

 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº _______________________________, sediada. (Endereço 
Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2021, instaurada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de 
Abril”, que TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL DO PRESENTE 
PROCESSO.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI FATOS IMPEDITIVOS PARA CONTRATAR 

 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) CNPJ/MF Nº _____________________________________________, sediada 
Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2021, instaurado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de 
Abril”, que NÃO possui fatos impeditivos para contratar com a Administração Pública, entre outros que não 
foi declarado inidôneo. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NENHUM DOS SÓCIOS OCUPA CARGO POLÍTICO 

 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 
 
DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) CNPJ/MF Nº ___________________________________________, sediada 
(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2021, instaurado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de 
Abril”, que nenhum dos sócios ocupa cargo político, nas três esferas de governo (Municipal, Estadual e 
Federal); 

 (Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO VI – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS 
 

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 

sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

eletrônico; 

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

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 

que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 

previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

consequente publicação; 

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

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

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 
 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 

CONTRATANTE: 
CNPJ Nº: 
CONTRATADA: CNPJ 

Nº: CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO: 
VALOR (R$): 

 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram- se no respectivo 
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em  especial, os a seguir 
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas 
metas; 
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

 
 

LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ME ou EPP 
 
 
A (nome da empresa).........................................................................................., com  sede à 
(rua/av./praça)  ................................................................................................, nº ............, bairro 
....................................................,  na cidade de ............................................................, estado 
..............,  inscrita  no  CNPJ   sob o nº ................................................................... e IE nº 
............................................., através de seu ..........................................(sócio, procurador, etc), o(a) 
Sr.(a). (nome completo) ...................................................................... 
................................................................, portador(a) do CPF nº 
......................................................... e RG nº................................................................., residente e 
domiciliado(a) à (rua/av./praça) ........................................... 
...................................................................................., nº ............., bairro 
..........................................................., na cidade de ......................................................................, 
estado ............, DECLARA com base nos Artigos de 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, que 
é.................................................................... (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE). 
 
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções 
administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018. 
 
 
 
 
 
____________________, ____ de _______________ de 2021. 
 
 
 
__________________________________________ 
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG) 
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 017/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - 
CONTRATO N. ___/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – 
INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE 
PROCESSSAMENTO DE DADOS, PARA O ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA SEDE DO SAMU DA BAIXA MOGIANA, E DA SEDE 
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL” 
  

Ao _________ dia do mês de ________ do ano de dois mil e vinte, o Consórcio Intermunicipal de Saude 
“8 de Abril”, neste ato representado por pelo seu Presidente, o Rodrigo Falsetti, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 268.525.708-00, portador da Cédula de Identidade nº 22.784.386-1 SSP/SP, 
brasileiro, casado, gestor público, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.239.138-15, portador da Cédula 
de Identidade nº 1.337.376-8 SSP/SP e, a empresa ___________________________, sito à 
__________, no município de _________, Estado de _______, inscrita sob o CNPJ n. ____________ e 
Inscrição Estadual nº _________, neste ato, representada por seu representante legal, Senhor 
_______________________, portador da cédula de identidade RG n. __________, inscrito no CPF/MF 
sob n. ____________, em conformidade com a Lei Federal n. 10.520/2002,  Lei Complementar n. 123/06 
e suas posteriores alterações e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/1993, e demais normas aplicáveis 
à espécie, resolvem contratar a empresa classificadas em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão Eletrônico n. 01/2021 e aquelas enunciadas conforme segue: 
 
1. DO FORNECEDOR REGISTRADO 
1.1 A partir desta data, fica registrado neste Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”, observada 
a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento do item (ns) do Lote n.º ___deste instrumento, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório.  
a) Fornecedor: _____________, CNPJ n.____________________, com sede no _________________, 
telefone _______________, fax _____________________, representada por seu __________________, 
Sr. _________________, brasileiro, _____________, residente e domiciliado em ______________, RG 
n.__________________ e CPF n.____________________.  
 
2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 
2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo órgão solicitante mediante emissão da 
respectiva Ordem de Compras, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 
01/2021.  
 
2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 
Fornecedor, da Ordem de Compras, decorrente deste Edital do Pregão Eletrônico n. 01/2021.  
 
2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade deste 
Edital. 
 
3. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
3.1 Conforme o lance ofertado pelo FORNECEDOR, através do retro citado Pregão Eletrônico n. 01/2021, 
o preço será conforme discriminação abaixo especificada: 



 

36 

 

Pregão Eletrônico n.º01/2021 – Lote 01 - Material de Consumo Informática 

ITEM DESCR. QTDE OBJETO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 UNI 5,00 01.04.000089 - Adaptador Benjamin 3 saídas - Adaptador 
Benjamin 3 saídas 
Diâmetro do plug de entrada - padrão 10 A~20 A 
3 saídas para conexão de plug com 3 pinos  
foot live 
Carga máxima: 250 V 

    

2 UNI 4,00 01.04.000094 - Apoio Ergonômico para os pés - Apoio 
ergonômico para os pés com base e acabamento em 
material ABS, estrutura em aço carbono zincado, 
regulagem de inclinação ajustável e pés de borracha anti-
deslizante, apoio que suporte no mínimo 15 kg.     

3 UNI 25,00 03.04.000038 - CD Gravável - Cd-r gravável 
80min/700mb 
 / Velocidade: 52X     

4 UNI 5,00 03.04.000037 - Teclado USB sem fio - Conexão Wireless-
USB 
-Teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido,  
com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado  
alfanumérico conforme o lay-out apresentado na  
norma ABNT NBR 10346, variante 2. Cor Preta 

    

5 PEÇ 1,00 03.04.000027 - HD SSD 240GB - HD SSD 240GB          
disco sólido interno, SSDHD, 240GB de memória 

    

6 PEÇ 1,00 03.04.000040 - HD SSD 480GB - HD SSD 480GB 
disco sólido interno, SSDHD, 480GB de memória 

    

7 UNI 12,00 01.04.000083 - MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO - 
MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO 
Design ergonômico com descanso para o pulso e apoio.          
Medidas (A x L x C): 24,5 x 22 x 2cm 
Medidas apoio ergonômico (A x L x C): 5,9 x 12 x 1,8cm 
Cor: Preto     

8 UNI 5,00 03.04.000036 - Pen Drive 16Gb - PEN DRIVE 
Capacidade mínima de armazenamento: 16 Gb 
Gigabytes 
Interface: USB 2.0 
Velocidade de transmissão mínima: 10mb/s e 
gravação 05mb/s 
Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP, 2000, 
MAC e Linux. 
Modelo: Com proteção de entrada. 

    

9 UNI 48,00 01.04.000010 - PILHA AAA ALCALINA - PILHA AAA 
ALCALINA  NÃO RECARREGÁVEL     
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10 UNI 48,00 01.04.000066 - PILHA ALCALINA AA - PILHA ALCALINA AA 
NÃO RECARREGÁVEL     

11 PEÇ 6,00 03.04.000025 - TELEFONE SEM FIO - TELEFONE SEM FIO 
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 
15x9,5x2,3cm. 
Digital, na cor Preta, Sem fio.  Tipo de bateria NiMH 
Bivolt.     

12 UNI 12,00 03.04.000002 - TONER HP 85A COMPATIVEL - TONER 
COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP 85A     

13 UNI 24,00 03.04.000001 - TONER HP 83A COMPATIVEL - TONER 
COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP83 A     

14 PEÇ 5,00 03.04.000011 - MOUSE SEM FIO - mouse sem fio ,Sensor 
óptico Porta USB, Bateria: 1 pilha AA, (AxLxC): 3,56 x 5,73 
x 9,48 cm. Cor Preta     

15 UNI 8,00 03.04.000048 - Teclado com fio Padrão ABNT - Teclado 
com fio Padrão ABNT     

16 UNI 2,00 01.04.000082 - Calculadora de Mesa Portátil - 
Calculadora compacta portátil, digital, visor 12 digitos, 
com inclinação     

17 UNI 12,00 03.04.000039 - Mouse Com fio - Mouse com sensor 
optico, com fio de minimo 1.8m, DPI minimo 1000, de cor 
preta     

20 PEÇ 3,00 01.04.000096 - Filtro de Linha Bivolt pro Extensão - 5 
tomadas - Filtro de Linha Bivolt pro 
Extensão - 5 tomadas 
Especificações técnicas: 
Corrente máxima total 10A 
 /Potência máxima em 127V /1270VA fusível (10A) / 
Potência máxima em 220V /2200VA fusível (10A) / 
Tomadas de saída e cabos de alimentação conforme 
padrão brasileiro NBR14.136 / Comprimento do cabo: 
1,20m / Interruptor liga/desliga LED 
indicador de ligado 
 / Porta Fusível tipo gaveta/Fusível de Proteção Reserva 
 / Caixa injetada em ABS de alta 
 resistência e antichamas 
 / Furação traseira para fixação em 
 superfícies planas 
Cor: Preto 
 Ref.: Qualidade igual ou superior a Girardi     
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Pregão Eletrônico n.º01/2021 - Lote 02 - Material Permanente Informática 

Item Descr. Qtde Objeto Valor Unit. Valor Total 

1 PEÇ 3,00 03.04.000041 - Notebbok Core I5 com 12GB de memória 
RAM e 1TB de armazenamento - Notebbok Core I5 com 
12GB de memória RAM e 1TB de armazenamento 

    

2 UNI 1,00 03.04.000042 - Computador com Processador i5 - 
Computador com Processador i5 - Equipamento Novo 
Gabinete 
ATX 
Processador 
Intel Core i5-11400 Cache 12MB, 2.6 GHz (4.4GHz 
Turbo), LGA1200 
Placa de vídeo 
Intel UHD Graphics 750 
Armazenamento 
SSD 256GB PCIe NVMe M.2 
Placa mãe 
Compatível com Intel LGA 1200 
Memória RAM 
16GB DDR4  
Fonte de alimentação  
ATX 450W 
Sistema operacional 
Windows 10 Pro 

    
 

3.2 Os materiais do Lote 01 deverão ser entregues em até 10 (DEZ) dias após a emissão da Autorização 
de Fornecimento e os materiais do Lote 02 deverão ser entregues em até 30 (TRINTA) dias após a 
emissão da Autorização de Fornecimento e emissão da Nota de Empenho. 

 

3.3 As entregas deverão ser efetuadas na sede do SAMU da baixa Mogiana, situada no Municipio de 
Mogi Guaçu, na rua das Flores, n.º10 , Bairro Ypê Pinheiros, Cep: CEP 13.846-223 e na SEDE do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de abril” situada no Municipio de Mogi Mirim, na rua Dr. Jose 
Alves, 403 , centro, Mogi Mirim-  Cep: CEP 13.800-050, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas, de 
acordo com o Termo de Referência – Anexo I deste Edital, que será descrito na Autorização de 
Fornecimento e emissão da Nota de Empenho. 

 
 3.4 As entregas deverão ser por conta e riscos da detentora, nas quantidades solicitadas, deverão estar 
obrigatoriamente acompanhados dos documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os itens, 
marcas e respectivos valores, de acordo com o Termo de Referência – Anexo I do edital. 
 
3.5 O Consórcio-CON8 rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 
termos do Edital e seus anexos. 
 
4. VALOR DO TERMO CONTRATUAL 
4.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importância global de R$ 
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__________________ (_______________). 
 
5. DOS PREÇOS 
5.1 O Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” pagará ao licitante vencedor o valor pactuado neste 
contrato. 
 
5.2 Os valores e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa 
oficial e divulgados em meio eletrônico.  
 
 
6. DA TRANSFERÊNCIA DO TERMO CONTRATUAL 
 
6.1 AO FORNECEDOR é expressamente vedada a transferência, no todo ou parcialmente, os direitos e 
obrigações decorrentes deste termo contratual. 
 
7. DAS PENALIDADES 
7.1 O FORNECEDOR se descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente termo ficará sujeita 
às penalidades previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, bem como aos artigos 86 e 87 da Lei n. 
8.666/93. 
 
7.2 De conformidade com o artigo 86 da lei n. 8.666/93, o FORNECEDOR, garantido a prévia defesa, 
ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem 
justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93. 
 
7.3 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o FORNECEDOR, garantido a prévia defesa, ficará 
sujeita às seguintes sanções: 
 
7.3.1 – Advertência; 
 
7.3.2 – Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato; 
 
7.3.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos; 
 
7.4 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da 
primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
8. DA RESCISÃO 
8.1 O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente instrumento, independentemente de 
qualquer interpelação judicial e ou extrajudicial, dispensando ainda, o pagamento de qualquer indenização 
e ou ressarcimento de qualquer natureza, nos seguintes casos: 
 
 
1º Decretação de falência do FORNECEDOR sem que a mesma apresente plano de recuperação judicial 
já homologado pelo juízo ou manifesta impossibilidade de cumprir com as obrigações contratuais. 
 
2º Transferência total ou parcial do contrato a terceiros. 
 
3º Infração de quaisquer das cláusulas pactuadas neste termo contratual. 
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9. DOS ENCARGOS DO FORNECEDOR REGISTRADO 
9.1. O FORNECEDOR assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE, ou a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, 
isentando o CONTRATANTE de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência da execução dos 
serviços, inclusive quanto às de natureza indenizatória, trabalhista, previdenciária, fiscal e civil e de 
quaisquer outros, que sempre e necessariamente correrão por conta e risco do FORNECEDOR. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1 O Consórcio – CON8 pagará o preço final estabelecido ao final da disputa do presente Pregão 
Eletrônico, o qual inclui todos os custos necessários à perfeita execução do objeto do presente licitatório 
e fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser entregue juntamente com a 
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e o CRF do FGTS, 
em plena validade, devidamente atestado por funcionário credenciado do CONTRATANTE. 
 
§1° No corpo da nota fiscal deverá constar número da licitação, o número do contrato ou o número da 
nota de empenho, o número da conta, banco e agência para que seja efetuada a ordem de pagamento 
ou ainda ficha de compensação (boleto do banco), anexo. 
 
§2° Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
§3° As notas fiscais/faturas que forem apresentadas em desconformidade ao descrito acima e com erro, 
serão devolvidas à contratada para retificação e nova apresentação. 
 
10.2 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a data do aceite da Nota Fiscal do 
recebimento definitivo dos itens, após a entrega da documentação descrita no item e 12.1, e fica 
condicionado à Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e 
CRF do FGTS estarem em plena validade. 
 
10.3 A CONTRATADA não poderá negociar títulos provenientes deste termo. 
 
11. DA VALIDADE  
11.1 O presente Contrato terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.  
 
12. CONDIÇÕES GERAIS 
12.1 Fica fazendo parte integrante e inseparável do presente termo contratual, não só o Edital referente 
ao Pregão Eletrônico n. 01/2021, como também seus Anexos e o Processo Administrativo n.º 017/2021, 
para os fins aqui contidos. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato onerarão as dotações 
orçamentárias: 

 
Material de Consumo – 93 3.3.90.30.00.00.00 
Material de Expediente – 3.3.90.30.16.00.00 
Material Permanente – 96 4.4.90.52.00.00.00 
 
Material de Consumo –105 3.3.90.30.00.00.00 
Material de Expediente – 3.3.90.30.16.00.00 
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14. DAS COMUNICAÇÕES E DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO 
14.1 O encaminhamento de cartas e documentos recíprocos referentes a este Contrato, serão 
consideradas como efetuadas, se entregues através de protocolo aos destinatários abaixo: 
 
CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
 
14.2 Fica definido neste instrumento, que o Coordenador (a) da Sede Administrativa do SAMU e o 
Coordenador (a) da Sede Administrativa do Consórcio, será o GESTOR do Contrato, ficando a seu encargo 
o gerenciamento das comunicações e pedidos do material, verificação de prazo de entrega e vigência, 
tramitação de notas fiscais junto ao Consórcio, bem como outros atos que se referem a este. 
 
14.3 Caso o Gestor não obtenha êxito nas comunicações, caberá ao Setor de Suprimentos as demais 
notificações. 
 
15. DA DIVULGAÇÃO  
15.1 O presente Contrato e todas as fases deste Edital serão divulgados na plataforma www.bll.org.br e 
plataforma organizacional www.con8.org.br. 
 
16. DO FORO 
16.1 As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), 
com renúncia de qualquer outro.  
 
E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento os 
representantes do Município de Mogi Mirim e o fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes 
legais. 
 
Mogi Mirim, ______ de _______________________ de 2021. 
 
 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL” 
 
 
FORNECEDOR 
 
 
AS TESTEMUNHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bll.org.br/
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                                                                          ANEXO X      
 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 
 
 
 
 
 
A signatária, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. 01/2021, declara sob as penas da Lei, que 
não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho 
ou em serviços perigosos ou insalubres. Declara ainda que não mantém em seu quadro de pessoal menor 
de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) 
anos. 
 
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções 
administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018. 

 
 
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 
 
 
Mogi Mirim, ______de ________________ de 2021. 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)  

 
 


