Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

EDITAL Nº 80/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021
PROCESSO Nº 109/2021
OBJETO: Aquisição de Equipamentos destinados a Maternidade do Hospital
Municipal de Bebedouro, conforme condições estabelecidas nesse instrumento
convocatório e nos seguintes anexos:
Anexo I – Proposta de Preços.
Anexo II – Modelo de termo de inexistência de fato impeditivo.
Anexo III – Declaração de cumprimento dos requisitos (apresentar dentro do envelope
habilitação)
e
na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
Anexo III.1 – SEM os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas
Leis Complementares 147/14 e 155/16, ou
Anexo III.2 – COM os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas
Leis Complementares 147/14 e 155/16.
Anexo IV – Declaração relativa ao artigo 27, inciso V da Lei Federal 8666/93.
Anexo V – Declaração relativa à Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, para empresas optantes pelo uso do benefício
(anexo III.2), (apresentar dentro envelope habilitação) e na plataforma de pregão
eletrônico BBMNET (www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

15/09/2021 às 13h00

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SITE
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

24/09/2021 às 13h29

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

24/09/2021 às 13h30

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Tão logo encerrada a abertura
e avaliação das propostas.

ABERTURA E DISPUTA DE LANCES
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no
link – licitações públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
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1.- PREÂMBULO
1.1.- Nos termos da Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal 14.150/20; da Lei Complementar Federal 123/06 alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16; no que couber, a Lei Federal 8.666/93; demais
normas pertinentes; e, subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito, e, em
conformidade com o despacho exarado pelo Sr. Prefeito Municipal de Bebedouro nos
autos do processo em epígrafe está aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021,
doravante denominado apenas pregão, para atendimento ao OBJETO supra, cujo critério
de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
1.2.- Em quaisquer das menções às Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, ou outras Leis
Federais, Estaduais, e do Município de Bebedouro, entende-se, neste instrumento
convocatório, que estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor
dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, quando da
indicação do texto legal.
1.3.- Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste certame correrão no
presente exercício à conta da dotação orçamentária nº: 04105* 4.4.90.52. 10 302 1003
2011, mediante transferência de recursos financeiros oriundos de Emenda Parlamentar
estabelecida na Resolução SS nº 86 de 4 de junho de 2021 da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo. (*número da Despesa).
1.4.- O valor estimado para a aquisisção deste certame é de R$ 200.000,00 (Duzentos
mil reais) decorrentes das quantidades previstas no Anexo I - Proposta de Preços e
valores de acordo com a Referência – Convênio encaminhado pela unidade requisitante.
1.5.- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases
através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de
Mercadorias. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de
Mercadorias está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de
julho de 2002.
1.5.1.- O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado
digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil.
1.5.2.- Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro designado pela PORTARIA nº
33.227/21, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o aplicativo “Licitações Públicas” constante na página da internet da Bolsa Brasileira de
Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br).
1.5.3.- Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida pelos telefones: São Paulo/SP (11) 3113-1900, Curitiba-PR (41) 3320-7800,
Porto Alegre/RS (51) 3216-3700 e Uberlândia/MG (34)3212-1433.
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2.- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA
BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS
2.1.- As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas em participar terão duas
opções para credenciamento e participação: Utilizar a intermediação de uma corretora
vinculada à Bolsa, nomeando através do Termo de Credenciamento no item 4.5 com
firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer corretora de
mercadorias, de sua livre opção, associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
site: www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou participar diretamente no site da Bolsa.
2.2.- A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, 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.
2.3.- O acesso ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
2.4.- 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 Bolsa Brasileira de Mercadorias.
2.5.- 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
Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.6.- O credenciamento do fornecedor 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.
3.- DA PROPOSTA
3.1.- 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.
3.1.1.- No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA e
MODELO, sendo vedada a utilização do termo “própria” quando o licitante for o fabricante
do produto.
3.1.2.- Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
próprio da plataforma BBMNET Licitações.
3.1.3.- O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o
direito ao tratamento diferenciado.
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3.1.4.- OBRIGATÓRIA apresentação de CATÁLOGO DO PRODUTO, onde constem
todas as especificações pertinentes ao item ofertado.
3.1.4.1.- Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico,
a licitante deverá atender ao item 3.1.4, anexando tais documentos no campo “FICHA
TÉCNICA” ou anexá-los por meio do arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema
da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por
qualquer meio.
3.1.5.- OBRIGATÓRIA apresentação de CERTIFICADO DE REGISTRO DOS
PRODUTOS OU DE SUA ISENÇÃO comprovando a regularidade do produto, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Havendo dúvida quanto à
necessidade de o produto ser registrado junto à ANVISA, caberá ao proponente
comprovar que o produto não está sob controle sanitário. EXIGÊNCIA SE O PRODUTO
OFERTADO FOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
3.1.5.1.- Estando os registros dos produtos vencidos, os mesmos deverão estar
acompanhados dos seus respectivos protocolos, dentro do prazo estabelecido no
Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, em seu § 2º, que assim determina:“A
revalidação do registro deverá ser requerida com antecedência máxima de doze meses e
mínima de seis meses da data do vencimento do registro”.
3.1.5.2.- Para a comprovação de que trata o subitem 3.1.5., também serão aceitos cópias
dos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
que estarão sujeitos à devida confirmação.
Parágrafo Único: A apresentação do documento solicitado no subitem 3.1.5. deste
Edital, deverá ser para CADA ITEM OFERTADO, ou seja, o Certificado de Registro dos
Produtos deverá ser enviado individualmente, junto com a proposta de preços na forma
prevista pelo sistema eletrônico, anexando tais documentos no campo “FICHA
TÉCNICA”, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio e sendo vedado
a apresentação de um documento representando a regularidade de dois ou mais itens
ofertados, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO se assim o fizer.
3.2.- O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.
3.2.1.- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não
previstas neste edital.
3.3.- A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da sessão pública do Pregão. Se por falha da licitante a proposta não indicar o prazo
de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente
de qualquer outra manifestação.
3.4.- Será desclassificada a proposta que identificar o licitante através da razão social,
endereço, telefone ou qualquer outra informação da empresa.
3.5.- PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
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3.5.1- A Empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente com a
documentação de habilitação, papel que identifique (razão social, endereço completo,
números de telefone e de fac-símile, e-mail, e CNPJ, no mínimo) a licitante e este
certame, redigida de forma clara, em língua portuguesa, ressalvando-se as expressões
técnicas de uso corrente, com apresentação nítida, sem emendas, rasuras, borrões,
entrelinhas ou observações feitas à margem, constando da proposta todos os subitens
abaixo, devendo estar datada e assinada na última folha, por quem de direito, e
rubricada nas demais, em uma só via, encaminhada em um único envelope
(preferencialmente confeccionado em papel pardo), indevassavelmente fechado, no
prazo estipulado no item 5.17, deste edital, informando na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021
PROPOSTA DE PREÇOS / DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA VENCEDORA)
3.5.2.- Na proposta escrita, deverá conter:
3.5.2.1.- Especificação clara e completa dos materiais oferecidos, nos moldes do Anexo I
- Proposta de Preços, sem conter quaisquer alternativas de preço ou de qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais que um resultado. IMPORTANTE: A
especificação do objeto na proposta da empresa deverá atender às especificações
contidas no Anexo I - Proposta de Preços. Se a empresa desejar inserir outras
informações pertinentes ao item cotado, poderá fazê-lo; todavia, não poderá desviar-se
das exigências constantes do referido Anexo.
3.5.2.2.- Preços unitário e total, apresentados por item, expressos em moeda corrente
nacional, cujos valores deverão estar apresentados livres de quaisquer incidências de
impostos, taxas, encargos sociais, despesas de descarregamento, seguros ou fretes, que
correrão por conta da adjudicatária, bem como valor total da proposta em algarismos e
por extenso.
3.5.2.3.- A indicação da marca, vedada a utilização da palavra ‘similar’, ou de duas ou
mais alternativas de marca dos materiais ofertados.
3.5.2.4.- Concordância com a entrega: deverá ser o menor possível, e não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do pedido de compra e da
nota de empenho pela adjudicatária.
3.5.2.5.- A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data limite para apresentação do envelope contendo-a.
3.5.2.6.- Concordância quanto à forma de pagamento, na qual as notas fiscais
correspondentes aos valores do objeto entregue, efetivamente recebido e aceito pelo
Almoxarifado do Hospital Municipal de Bebedouro, deverão ser quitadas no 5º
(quinto) dia útil, fora a semana, contado da data da entrega das mesmas.
3.5.2.7.- A apresentação de quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou
convenientes, não sendo desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.
“Deus Seja Louvado”

5

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

3.5.2.8.- Garantia: mínima de 12(doze) meses.
3.5.2.9.- As propostas sem data serão consideradas como emitidas na data limite para
entrega dos documentos / proposta escrita.
3.5.2.10.- As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do
respectivo instrumento, caso o mesmo ainda não tenha sido apresentado neste pregão
eletrônico.
3.5.2.11.- Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor
numérico e o escrito por extenso, prevalecerá o valor do segundo.
3.5.2.12.- Serão corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicação,
bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do
item, prevalecendo o unitário.
3.5.3.- Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer
o MENOR PREÇO POR ITEM.
3.5.4.- Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste edital.
3.5.5.- Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou
da legislação em vigor.
3.5.6.- A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a empresa pleitear
acréscimos. Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e
despesas indiretos, os quais serão assim considerados. No caso de erros aritméticos,
serão considerados pelo Pregoeiro, para fins de seleção e contratação, os valores
retificados.
4.- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1.- Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em
funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado.
4.2.- Estão impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os
interessados que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condições:
a) Organizações Sociais;
b) Empresas que estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua
forma de constituição;
c) Empresas que se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de
mão de obra;
d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
e) Empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de
falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em
recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a
“Deus Seja Louvado”
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participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93 e da Súmula 50 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
f) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o
município de Bebedouro, nos termos da Súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo. Se a punição vier a ocorrer durante o andamento desse processo, esta
Administração, assegurado o direito à ampla defesa, poderá excluir a empresa do
certame;
g) Empresas enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8666/93, ou que
possuam sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou entidade
vinculada ao Município de Bebedouro;
h) Empresas cujo dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital votante ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, seja
parente natural ou civil, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de agente político do
Município, subsistindo a vedação até seis meses depois de finda a respectiva função
pública e excetuando o exercício de função ao Fundo Social de Solidariedade e
atividades não remuneradas junto ao Poder Público.
4.3.- A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar
do
pregão,
através
da
Bolsa
Brasileira
de
Mercadorias
(www.bbmnetlicitacoes.com.br) por ela indicada, junto à respectiva CRO - Central
Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até 24 horas antes da
data e do horário previsto no edital para inscrição e cadastramento da proposta
inicial de preços.
4.4.- A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante e deverá ser requerido e acompanhado dos seguintes
documentos:
4.4.1.- Proposta de Preços com todas as especificações do objeto da licitação ANEXO I;
4.4.1.1.- Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
próprio da plataforma BBMNET Licitações.
4.4.2.- Documentos de habilitação exigidas na forma dos itens 5.16.1 e 6.
4.4.3.- O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante,
que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação,
consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da
Lei nº 10.520/2002.
4.5.- As licitantes poderão optar pelo credenciamento por intermédio de corretoras
associadas ou diretamente no site da bolsa.
5.- DA ABERTURA, FORMULAÇÃO DOS LANCES, DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS, DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E DOS RECURSOS.
“Deus Seja Louvado”
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5.1.- A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço e da documentação de habilitação, terá
início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
5.1.1.- As propostas de preço e as documentações de habilitação deverão ser
encaminhadas concomitantemente e eletronicamente até data e horário definidos,
conforme indicação na primeira página deste edital.
5.2.- 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.
5.2.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta.
5.2.1.1.- No presente certame os lances deverão ser formulados preferencialmente em
valores distintos e decrescentes, em reais, inferiores à proposta de menor preço,
observada a redução mínima entre os lances para cada item, de 1% (um por cento),
aplicável, inclusive, em relação ao primeiro.
5.2.2.- Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido
ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da
mesma licitação.
5.2.3.- Em regra, a disputa simultânea de itens obedecerá à ordem sequencial dos
mesmos. Entretanto, o Pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.
5.3.- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.4.- 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.
5.5.- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.6.- Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na
caixa de mensagem (chat) ou e- mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.
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5.7.- O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por
prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 00h02m00s
(dois minutos para o termino da etapa de lances), “Dou-lhe duas” quando faltar
00h01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo
programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o
menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 00h02m00s finais, o sistema
prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 00h02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir
do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.
5.7.1.- O Pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é
automático, conforme explanado acima.
5.7.2.- Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos
do disposto no item 5.7, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no
parágrafo único do art. 7º do Decreto Federal 10.024/19, mediante justificativa.
5.7.3.- O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
5.8.- Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate,
conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação
automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no
item 7 deste Edital.
5.9.- O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da
proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
5.10.- O Pregoeiro anunciará a licitante detentora 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 pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
5.11.- 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.
5.12.- Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
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5.13.- Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
5.14.- Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado
o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.
5.15.- Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
5.16.- Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências
fixadas neste edital, o Pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
5.16.1.- Os documentos de Habilitação, listados no item 6, deverão estar com prazo
vigente, inseridos na plataforma de pregão eletrônico BBMNET, para que na fase de
habilitação o Pregoeiro possa fazer o download de todos os documentos.
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
5.16.1.1.- Toda a Documentação de Habilitação deverá, obrigatoriamente, ser
encaminhada por meio eletrônico, concomitantemente com a proposta de preços,
quando do inicio dos procedimentos para a participação no certame. Sob pena de
inabilitação se assim o licitante não proceder.
5.17.- Os documentos relativos à habilitação, solicitados no item 6 deste edital, da
empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de encerramento da sessão
pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, para PREFEITURA
MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
Endereço: Praça José Stamato Sobrinho, 45 - Centro -Bebedouro/SP - CEP: 14.701-900
Setor: Divisão de Despesas - Setor de Licitação.
E-mail: licitacao@bebedouro.sp.gov.br
Fone: (17) 3345 9100 / Ramais: 9116 - 9135 - 9136
5.17.1.- O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta
dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas sanções previstas no presente edital,
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
5.17.1.1.- A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo poderá
ser prorrogado.
5.17.2.- Independente de manifestação do Pregoeiro sobre a documentação, o envio (ou
protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre
obrigatório.
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5.17.2.1.- Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação as
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.
5.17.3.- No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado
deverá respeitar o mesmo prazo previsto no item 5.17, a contar da convocação pelo
Pregoeiro através do “chat de mensagens”.
5.17.4.- A inobservância aos prazos elencados no item 5.17, ou ainda o envio dos
documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto
neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no
certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
5.18.- Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o
licitante será declarado vencedor.
5.18.1.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
(itens 6.1.2 a 6.1.8 deste edital), proceder-se-á conforme detalhado nos subitens 6.4 e
6.4.1 sujeito às penalidades previstas no subitem 6.4.2, com homologação condicionada
à regularização da documentação fiscal.
5.19.- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
documentação relativa à oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade em termos
de valor e face à documentação apresentada e sanada - se for o caso - e nas condições
do item 5.11 supra, procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
5.20.- Nas situações previstas nos itens 5.11 a 5.14 o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
5.21.- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do
Pregoeiro poderá fazê-lo manifestando sua intenção com registro da síntese das suas
razões, devendo ser formalizada em campo específico do sistema de licitações (sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br). Posteriormente formalizando junto a Divisão de Despesas
– Setor de Licitação, no endereço constante no item 5, ou diretamente na Plataforma da
BBMNET, memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente.
5.21.1.- O licitante poderá incluir peça recursal original, bem como contrarrazões e
demais documentos no campo próprio, via upload, do sistema de licitações BBMNET, em
campo próprio, na sala de negociação do objeto acompanhada do contrato social ou do
instrumento de procuração que conceda poderes de representação da empresa nesta
licitação. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões.
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5.21.2.- O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.
5.21.3- Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza, se forem enviados
fisicamente, devem ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados junto ao Protocolo, na
Prefeitura Municipal de Bebedouro, sito à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro,
Bebedouro-SP, em dias úteis, no horário das 11h às 17h, o qual deverá receber examinar
e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre sua pertinência. O recurso e
contrarrazões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico e número do
processo.
5.21.4.- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
5.21.5.- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
5.21.6.- O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
5.21.7.- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão importará a
preclusão do direito de recurso e o Pregoeiro poderá adjudicar o objeto do certame ao
licitante vencedor, encaminhando posteriormente o processo para homologação pelo Sr.
Prefeito Municipal de Bebedouro;
5.21.8.- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Sr. Prefeito Municipal de Bebedouro adjudicará referidos itens recorridos e os
homologará para determinar a contratação.
5.21.9.- Não serão aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais falhas
na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos
quanto a esta documentação somente serão aceitos após decisão final sobre os novos
documentos que poderão ser apresentados antes da emissão da Nota de Empenho para
tais empresas.
5.21.10.- Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação
prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de
eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no
âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios.
5.21.11.- Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não
tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de pregão.
5.22.- Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar situação regular ou se recusar a retirar ou aceitar Autorização para
Fornecimento ou instrumento equivalente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis, observando o disposto no item 5.11 supra.
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5.23.- Fica reservado ao Sr. Prefeito Municipal de Bebedouro o direito de aceitar o
resultado final apresentado pelo Pregoeiro; anular o presente certame total ou
parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e,
ainda, revogá-lo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
5.24.- As propostas que não atendam as exigências deste ato convocatório, aquelas com
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, que ofereçam vantagem não prevista
nesse ato convocatório, ou, ainda, vantagens baseadas na oferta dos demais
proponentes, serão desclassificadas, sem que as proponentes tenham direito a qualquer
indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal representar aos poderes
competentes, no termos dos artigos 100 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.
6.- DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
6.1.- Para fins de habilitação no presente pregão as empresas interessadas deverão
apresentar os documentos a seguir especificados, válidos na data limite para entrega dos
envelopes - quando for o caso, documentos esses que poderão ser entregues em
original; por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por
servidor desta Administração (neste último caso mediante a apresentação, no momento
de abertura dos envelopes, dos respectivos originais), ou, ainda, publicação em órgão de
imprensa oficial. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz. Os documentos deverão ser inseridos na plataforma de
pregão eletrônico BBMNET, para que na fase de habilitação o Pregoeiro possa
fazer
o
download
de
todos
os
documentos
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1.- Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na
Junta Comercial ou repartição correspondente); Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor (contrato inicial e suas alterações ou contrato social consolidado),
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício; Prova de cumprimento da legislação brasileira relativa à
autorização para funcionamento no País (somente para empresas estrangeiras já
estabelecidas no Brasil), mediante apresentação de Decreto de Autorização e ata de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.1.2.- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
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6.1.3- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
6.1.4.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal, através
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, incluindo contribuições previdenciárias;
6.1.5.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual
(abrangendo os Débitos Inscritos e os Não Inscritos em Dívida Ativa) que deverá ser
comprovada através da apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa expedida pelo Estado em que estiver situado o licitante ou
Declaração de Isenção devidamente assinada pelo representante legal do licitante, no
caso de empresas cuja finalidade é exclusivamente a prestação de serviços;
6.1.6.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Municipal que
deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa dos Tributos Mobiliários relativos ao domicílio ou sede
do proponente e em nome do mesmo;
6.1.7.- Prova de regularidade, em plena validade, perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;
6.1.8.- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 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.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.9.- Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa proponente, emitida pelo órgão
competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, se o produto ofertado
for EQUIPAMENTOS HOSPITALARES;
6.1.10.- Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa proponente,
expedido pelo Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente, compatíveis com
os produtos que o licitante se propõe a fornecer, se o produto ofertado for
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.1.11.- Certidão negativa de falência, concordata ou recuperações judiciais e
extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no
máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de apresentação (documento a ser
confirmado on-line, junto ao órgão emitente que disponibilize esse serviço);
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6.1.11.1.- Caso a licitante esteja em recuperação judicial deverá apresentar Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos
neste edital.
DECLARAÇÕES
6.1.12.- Declaração de que não há fato impeditivo, ou seja, de que não há declaração de
inidoneidade ou suspensão temporária de participação, nos termos do Art. 87, incisos III
(Penalizados no Município de Bebedouro) e IV, da Lei Federal 8666/93, com sua redação
mantida inalterada até os dias atuais e Art.7º da Lei 10.520/02 (Penalizados no Município
de Bebedouro) para licitar ou contratar com a Administração Pública, comprometendo-se
a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame
e vigência das avenças dele decorrentes (Anexo II);
6.1.13.- Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, na versão III.1 ou
(III.2 – Para empresas optantes pelo uso do Beneficio da Lei Complementar Federal
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14), devidamente preenchida e assinada
(Anexo III);
6.1.14.- Declaração em atendimento ao artigo 27º, Inciso V da Lei 8.666/93 no sentido de
que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal no que diz
respeito à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendizes, a partir de quatorze anos (Anexo IV);
6.1.15.- Declaração relativa à Lei Complementar Federal 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/14, para empresas optantes pelo uso do Beneficio (Anexo V);
6.1.16.- Os documentos listados de 6.1.2 a 6.1.8 e 6.1.11 poderão ser substituídos por
cadastro de fornecedor emitido por esta Prefeitura Municipal de Bebedouro, desde que
em vigor, em categoria pertinente ao objeto da licitação facultando-se ao proponente
efetuar o saneamento da documentação cuja validade tenha expirado, no ato de abertura
do envelope contendo a documentação do presente certame.
6.2.- Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo de validade em certidões
negativas ou nesse edital, prevalecerá o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados
da data de emissão do documento até a data do certame, sendo que todos os
documentos deverão estar com seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na
data determinada para ocorrer o Pregão. Não serão aceitos protocolos de pedidos de
certidões ou de outros documentos exigidos nesse edital.
6.3.- A documentação de habilitação, para cumprimento do item 5.17, deverá ser
apresentada em 1 (uma) via de cada documento, os quais deverão estar,
preferencialmente, ordenados na mesma sequência em que estão solicitados neste
edital, numerados sequencialmente, grampeados ou acondicionados em pastas, contidos
em envelope (preferencialmente confeccionado em papel pardo) fechado
indevassavelmente, apresentando externamente os seguintes dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021
PROPOSTA DE PREÇOS / DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA VENCEDORA)
6.4.- As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por postergar a
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para o momento da assinatura da Ata de
Registro de Preços, bem como ter preferência no critério de desempate quando do
julgamento das propostas, para tanto já tendo apresentado declaração nos moldes do
Anexo VI, devidamente formalizada, deverão apresentar no envelope “documentação”
todos os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista (itens 6.1.2 a 6.1.8
deste edital), sob pena de inabilitação se assim não o fizerem.
6.4.1.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de
microempresas ou de empresas de pequeno porte que tenham formalizado solicitação
para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, será assegurado às mesmas empresas o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único
dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas
com efeito de negativas.
6.4.2.- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81, da Lei Federal 8666/93, sendo facultado à Prefeitura Municipal de Bebedouro
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, ou anular a licitação.
6.4.3.- Todas as declarações assinadas pelos proponentes deverão observar a
necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa,
caso tais comprovações já não tenham sido apresentadas anteriormente neste processo
licitatório.
6.5.- A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº 123/06 alterado pela Lei nº 147/14 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais.
7.- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
7.1.- O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às
microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
alteradas pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, deverá seguir o procedimento
descrito a seguir:
7.1.1.- Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte.
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7.1.1.1.- O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá
o direito ao tratamento diferenciado.
7.1.2.- Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
7.1.2.1.- Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante
não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.1.2.2.- Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada
possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o
Pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma
dos itens 5.16.1 e 6 deste edital.
7.1.3.- Caso ocorra a situação de empate descrita no item 7.1.2.1, o Pregoeiro convocará
o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao
menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.
7.1.3.1.- Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 7.1.2.1 deverão
ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
7.1.3.2.- A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo
Pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a
documentação de habilitação, conforme item 5.16.1 deste edital.
7.1.3.3.- O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
7.1.4.- Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado
como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Pregoeiro,
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro
para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
7.1.4.1.- Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item
7.1.2.2.
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7.1.4.2.- No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa
ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
7.1.4.3.- A partir da convocação de que trata o item 7.1.4.2, a microempresa ou empresa
de pequeno porte, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à
então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de
seu direito.
7.1.4.4.- Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de
apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta
no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item 5.16.1 deste edital, o prazo para
encaminhar a documentação de habilitação.
7.1.5.- O julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de
cada pessoa jurídica.
7.1.6.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir do momento
que o proponente for declarado vencedor e/ou comunicado pelo Pregoeiro. O prazo de 05
(cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação
expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
8.- DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
8.1.- Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização do certame, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
8.2.- Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação deste edital, ou impugnações ao mesmo, deverão ser encaminhados à
Divisão de Despesas - Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, através do e-mail
licitacao@bebedouro.sp.gov.br, ou da plataforma de pregão eletrônico BBMNET.
8.3.- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado do data de recebimento da impugnação.
8.4.- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital
não afetar a formulação das propostas.
8.5.- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital,
responder os questionamentos encaminhados, no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados do respectivo recebimento do pedido.
8.6.- Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informações, pressupõe- se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e
precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.
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9.- DO PRAZO, DA CONDIÇÃO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
9.1.- O prazo de entrega do objeto da licitação deverá ser o menor possível, e não poderá
ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do pedido de compra
e da nota de empenho pela adjudicatária, sob pena de perda do direito correspondente,
sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas em Lei;
9.2.- Local de entrega e recebimento do objeto da licitação: no Almoxarifado do
Hospital Municipal de Bebedouro, situado à Avenida Raul Furquim nº 2.010, Bairro
Jardim Júlia, por conta e risco do fornecedor, inclusive a descarga, no horário
compreendido das 7:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira;
9.3.- A entrega será única, realizada após o recebimento das notas de empenho e dos
pedidos de compra pelas adjudicatárias, observado o prazo informado na proposta e o
disposto no subitem 9.1. deste edital.
9.4.- Não será permitida na entrega, a substituição dos itens ofertados, quer em função
de outra especificação, outras marcas, etc.
10.- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1.- O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção realizada pelos funcionários
do Almoxarifado do Hospital Municipal de Bebedouro, podendo ser rejeitado no todo
ou em parte, caso desatenda as especificações exigidas.
10.2.- Será rejeitado no recebimento, o item fornecido com especificações e
marca/modelo diferentes do constado no Anexo I, devendo a sua substituição ocorrer na
forma e prazos definidos no subitem 10.3. deste Edital.
10.3.- Constatadas irregularidades nos itens objeto da licitação, a Prefeitura poderá:
10.3.1.- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
10.3.1.1.- na hipótese de substituição, a Adjudicatária deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
10.3.2.- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
10.3.2.1.- na hipótese de complementação, a Adjudicatária deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
11.- DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1.- As notas fiscais correspondentes aos valores do objeto entregue, efetivamente
recebido e aceito pelo Almoxarifado do Hospital Municipal de Bebedouro, deverão ser
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quitadas no 5º (quinto) dia útil, fora a semana, contado da data da entrega das
mesmas.
11.1.1.- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da empresa vencedora, incidirá
correção monetária de acordo com os termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “c” e “d” c.c.
artigo 55, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, devendo a empresa vencedora solicitar ao
Departamento de Finanças/Contabilidade e Orçamento da Prefeitura a devida correção.
11.2.- Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela
definida no subitem anterior.
11.3.- As empresas deverão INFORMAR nas notas fiscais seus dados bancários (nome e
número da agência e número da conta corrente), para fins de recebimento dos
pagamentos.
12.- DAS SANÇÕES
12.1.- A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e no contrato e das demais cominações legais.
12.2.- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita
às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
12.3.- Penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o
exercício de prévia e ampla defesa.
13.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1- A simples participação na presente licitação, caracterizada pela inscrição e
credenciamento para participar do pregão, implica para a licitante a observância dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste edital, e de seus anexos, aos quais se
submete; implica, também, no reconhecimento de que este instrumento convocatório, e
seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo os mesmos
suficientes para a exata compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenização.
13.2- A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações
prestadas em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas
da lei. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas
implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a vencedora, na rescisão do ajuste, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
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13.3.- Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a
preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado deste
procedimento licitatório.
13.4.- Esta Municipalidade responderá os questionamentos, formulados através do e-mail
licitacao@bebedouro.sp.gov.br ou da plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET, a
todos os interessados - mediante disponibilização no site www.bebedouro.sp.gov.br das
perguntas e respostas, com comunicação via e-mail, diretamente para cada uma das
empresas que baixaram o edital do certame, até o momento da disponibilização das
respostas, estas que serão numeradas sequencialmente e serão consideradas como
aditamentos a este instrumento convocatório, sendo juntadas ao respectivo processo
licitatório.
13.5.- O Aviso de Licitação, do presente certame deverá ser afixado no lugar de costume
em mural existente nas dependências do Paço Municipal, publicado em resumo no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, em Jornal de ampla circulação no Estado de São Paulo e
na Imprensa Oficial Eletrônica do Município disponibilizada no site oficial do município:
www.bebedouro.sp.gov.br, bem como, disponibilizado na plataforma de Pregão
Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
13.5.1.- As comunicações decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer
outras intimações, convocações, comunicados, notificações e outros relativos à licitação
presente, quando necessários serão formalizados oficialmente através de publicação na
Imprensa Oficial Eletrônica do Município disponibilizada no site oficial do município:
www.bebedouro.sp.gov.br e encaminhados nos correios eletrônicos “e-mails” dos
participantes (se caso houver) para a devida ciência..
13.6.- Os casos omissos serão regulados pela legislação citada em 1.1 e 1.2, sendo
apreciados e decididos pelo Pregoeiro, submetendo-os, conforme o caso, à apreciação
do Sr. Prefeito Municipal.
13.7.- Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de
identificação pessoal, sendo que nesse ato será lavrado “termo de vistas ao processo”, o
qual será devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo funcionário que o
recepcionou. Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da
Prefeitura Municipal de Bebedouro.
13.8- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou necessário,
poderão utilizar-se de assessoramento técnico e específico para tomar decisões relativas
ao presente certame licitatório, o qual se efetivará através de parecer formal que
integrará o respectivo processo.
13.9- As normas disciplinadoras deste pregão serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do procedimento e
dos futuros ajustes dele decorrentes.
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13.10.- Em caso de dúvidas quanto à comprovação de horário de quaisquer eventos
marcados para este certame licitatório, prevalecerá o horário oficial de Brasília.
13.10.1.- Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Prefeitura de Bebedouro.
13.11.- Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada,
todos eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentação de
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como eventuais
outros documentos, ao se valer do edital, inteirar-se de sua composição, tomando
conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o
desenvolvimento do certame e a formalização da contratação, de sorte que todos os
aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não
repetidos em outros.
13.12.- O Pregoeiro conforme o caso poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de
Bebedouro relevar aspectos puramente formais nas propostas e nos documentos de
habilitação apresentados pelas licitantes, desde que não comprometa a lisura e o caráter
competitivo desta licitação.
13.13.- Será eleito o Foro da Comarca desta Administração, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o
processamento desse certame licitatório, assim como ao cumprimento das obrigações
dele decorrentes.
Bebedouro/SP., 31 de agosto de 2021.

Paulo Sergio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
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SIAM

CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro
Licitacao Pregao Eletronico

Numero 00030

/2021

PAGINA

1

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE :

CODIGO

C.N.P.J:

INSCRICAO ESTADUAL :

:

ENDERECO :

No.

:

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

:

TELEFONE :

:

E-MAIL:

:
FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES
ATE DIA 24 / 09 /2021

ABERTURA DOS ENVELOPES

VALIDADE DA PROPOSTA

AS

13 : 30

HORAS

DIA 24 / 09 /2021

:

AS

13 : 30

HORAS

PRAZO DE ENTREGA :

De acordo com o EDITAL

De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL
ITEM

000001

QUANTIDADE

10

UN

UN

CODIGO

067.00001.0069-01

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS

MARCA DO OBJETO

TELEVISOR 40" SMART

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

com tela de LED, c/ conversor digital integrado,
bivolt, minimo de 60 Hz, com entradas AV, USB, HD
MI, video componente.
000002

4

CJ

068.00006.0033-01

AR CONDICIONADO 12000BTUS - QUENTE/FRIO
TIPO SPLIT HIGH WALL
TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
* 01 UNIDADE

EVAPORADORA

INTERNA E

01

UNIDADE

CONDENSADORA EXTERNA;
* CONTROLE

REMOTO SEM

FIO COM ACESSO A TODAS AS

FUNCOES DO EQUIPAMENTO;
* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
000003

1

UN

025.00011.0003-01

BALANCA ELETRONICA P/ CADEIRANTE
PARA PESAR ADULTOS, REDE ELETRICA E BATERIA,SUPORTE

DE ALUMINIO, VISOR

DUPLO, CAPACIDADE PARA 200

KG.
000004

2

UN

025.00003.0015-01

CADEIRA PARA OBESO
CAPACIDADE DE 160KG OU SUPERIOR,ENCOSTO ESTOFADO,
APOIO DE BRACOS,FAIXA DE APOIO NAS PERNAS,PNEUS IN
FLAVEIS ATRAS E MACICOS NA FRENTE,RODAS REFORCADAS
FREIOS BILATERAIS,APOIO DE PE REGULAVEL NA ALTURA
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MARCA DO OBJETO

025.00161.0017-01

CAMA HOSPITALAR C/ CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

CAMA HOSPITALAR FAWLER LUXO
SEIRA

VALOR TOTAL

COM CABECEIRA E PE-

REMOVIVES, CONFECCIONADAS

INJETADO, RIGIDO

VALOR UNITARIO

COM ALMA

EM

POLIURETANO

METALICA TUBULAR. PES

RECUADOS EM TUBO 30 X 50 X 1,20MM. LEITO DIVIDIDO
EM 4 PARTES
DE

EM CHAPA DE ACO

CARBONO COM 1,50 MM

ESPESSURA, COM LONGARINAS DE TUBOS DE ACO RE-

TANGULAR 30 X 50 X 120MM. MOVIMENTOS FAWLER,SEMIFAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXAO, CARDICO
ACIONADOS POR MEIO DE TUBOS DE

X 1,90 MM, COMANDADOS POR 2 MANIVELAS
ESCAMOTEAVEIS. DOTADA
RAIS. TRATAMENTO

E SENTADO

ACO REDONDO DE 35
CROMADAS E

DE FUROS PARA GRADES LATE-

ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA EPOXI - POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,EXCELENTE RESISTENCIA

QUIMICA E MECANICA. RODIZIOS DE 3" (75MM)

COM FREIOS. CAPACIDADE DE 180KG. COLCHAO HOSPITAL
AR 1,88 X 0,88 X 12 D 28. DIMENSOES INTERNAS 1,90
X 0,90 X 0,68 M, DIMENSOES EXTERNAS 2,10 X 1,00 X
0,68M. COM PARA-CHOQUE REDONDO NA CABECEIRA E PESEIRA PARA PROTECAO DE PAREDE. GRADES DE
CONSTRUIDA

EM TUBOS

REDONDOS

COM SISTEMA AUTO-TRAVANTE

ABAIXAR

DE 3/4 X 1,20 MM,

QUANDO LEVANTADA. GRA-

DIL INTERNO COM 2 TUBOS. DIMENSOES 1,30 X 0,52 M.
REGISTRADO NA ANVISA.
000006

4

UN

025.00161.0008-01

CAMA FAWLER ELETRICA COM 3 MOTORES ELETRICOS.
CAMA FAWLER ELETRICA COM 03 MOTORES ELETRICOS,BLIN
DADOS,RESISTENTES A AGUA,POEIRA E OUTROS RESIDUOS
ATRAVES DE CONTROLE REMOTO A FIO.
POSSUI OS MOVIMENTOS CABECA,FAWLER,TREDEMBURG,CARDIACO,VASCULAR ELEVACAO DE ALTURA..O LEITO E CONS-
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TRUIDO EM CHAPA DE ACAO CARNO,COM 1,50MM DE ESPESS
URA E MONTADO SOBRE QUADRO DE TUBOS RETANGULARES
30X50X1,20MM,TOTAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL

TER-

MOPLASTICO DE ALTAS RESISTENCIA .CABECEIRA E PESEI
RA REMOVIVES E FABRICADAS EM POLIETILENO.PARACHQUE
DE BORRACHA PARA PROTECAO NOS 04 CANTOS DA CAMA.
GRADES LATERAIS QUADRUPLAS,ARTICULAVEIS E INDEPEND
ENTES FABRICADAS EM POLITILENO,POSICIONADAS EM ESTRUTURA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM EXCLUSIVA PINTURA EPOXI PO,DOTADA DE CI
LINDRO PNEUMATICO COM ACIONAMENTO FACIL E RAPIDO,E
XECUTADA POR LEVE TOQUE E PRESSAO.TRATAMENTO ANTIF
ERRUGINOSO,ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A
PO,COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ES
TUFA,EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA.PES
COM RODIZIOS DE 05 POLEGADAS DE DIAMETRO,TOTALMENT
E EM MATERIAL PLASTICO COM FRIOS EM DIAGONAL.
CAPACIDADE DE CARGA DE 250GK.DIMENSOES EXTERNAS:
2,28X1,10.DIMENSOES INTERNAS:2,07X0,90M.ALTURA
MINIMA 55 CM E ALTURA MAXIMA 70 CM .ALIMENTACAO EL
ETRICA BIVOLT.
000007

1

UN

025.00001.0004-01

MESA CIRURGICA MOTOR.P/ PEQUENA,ALTA CIR/E.EEPCIA
MESA CIRURGICA MOTORIZADA- PARA PEQUENA, MEDIA, A
LTA CIRURGIA E ESPECIALIDADES:
Base retangular, fabricada em chapa em aCo SAE 10
20, com tratamento de superfIcie pintura epoxi, r
evestimento em polImero, ABS preto. A Movimentaca
o da base e realizada atraves de rodizios, os qua
is facilitam o deslocamento, direcionamento e man
obras da mesa cirurgica, mas quando a necessidade
que esteja fixada ao solo seu sistema de bloquei
o freio deve ser acionado por meio do controle de

_____________________________________

_______________________________

_______________________________
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coluna, que proporciona confianca para realizacaa
o dos procedimentos com total seguranca.
Coluna que permite ajuste de altura, composta por
hastes guias retificadas e cromadas, com sistema
de refis auto lubrificantes que elimina o uso de
oleo lubrificante, prolonga a vida util do siste
ma de elevacao e evita o desgaste precoce causado
pelo atrito entre metais, revestida de a?o inoxi
davel AISI 304 com acabamento escovado. Estrutura
do chassis fabricada em tubo de a?o SAE 1020, o
qual recebe tratamento adequado bem como revestim
ento em aco inoxidavel AISI 304 escovado, resiste
nte a corrosao e de facil limpeza, para perfeito
acabamento entre a coluna de elevacao e o chassi
do tampo, acompanha protecao sanfonada fabricada
em nylon emborrachado com revestimento interno em
polyester, que protege contra a penetracao de liquidos.
Reguas laterais com medida universal em a?o inox
AISI 304 (cromo niquel) para o facil acoplamento
de acessorios.
Tampo fabricado em fenolite, radiotransparente pa
ra uso e intensificador de imagem (arco em C), ra
ios-x em toda sua extensao, proporcionado pelo de
slocamento longitudinal de +/-300mm para cada lad
o. Dividido em cabeca, dorso, renal, assento e pe
rnas podendo chegar opcionalmente em ate nove sec
oes.
Comando dos movimentos realizado atraves de atuad
ores eletricos de baixa tensao e baixo consumo de
energia, isento de oleo, acompanhado de mola a ga
s que auxilia na sustentacao, interrupcao e esta
bilidade durante a movimentacao da mesa cirurgica

MARCA DO OBJETO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL
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Os movimentos sao acionados por meio de um contro
le remoto a cabo e para o caso de emergencia acom
panha de facil acesso o painel de comando integra
do na propria estrutura da mesa cirurgica, os qua
is apresentam tecla de travamento e destravamento
para evitar acionamento involuntario da tecla, a
ssim como emissao de sinal sonoro de sobrecorrent
e e final de curso. Por meio de baterias, de dura
cao de no minimo uma semana, a falta de energia e
letrica nao ira interferir em seu perfeito funcio
namento.
A mesa cirurgica pode ser conectada a qualquer to
mada de rede predial de 100 - 240V, nas frequenci
as de 50/60Hz capaz de fornecer 350VA, e dotada d
e conexao para aterramento de protecao, conforme
NBR 5410 e NBR 13534.
Movimentos com velocidade constante, partida e pa
rada suave e livre de ruidos, acionados de forma:
Manual: Cabeceira. Por meio de manivelas: renal.
Motorizado: Elevacao, trendelemburg /reverso, lat
eral direita e esquerda, dorso positivo e negativ
o e deslocamento longitudinal.
Pneumatico: Pernas. Posicionamentos: Semi-flexao
de perna e coxa, flexao abdominal, semi-sentado,
sentado, proclive ou reverso de trendelemburg, tr
endelemburg, para operacao de tireoide, horizonta
l, litotomica, inclinacao
lateral direita e esquerda, renal, extrema lordos
e, pernas, cabeceira e dorso.
ACESSORIOS: 01 par de porta coxas em PU com supor
te em inox; 01 par de ombreiras
em PU com suporte em aCo inox; 01 par de suporte
de braCos em PU com suporte em inox; 01 arco de n

MARCA DO OBJETO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL
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arcose com suporte em inox; 01 jogo de colchonete
s injetados em PU.
Caracteristicas tecnicas: Protecao contra liquido
s IPX4, carga de trabalho de seguranca 400kg,
Dimensoes do produto: Comprimento do tampo: de 20
00mm; Largura do tampo 500mm; Altura 800 a 1000mm
Instalacao, treinamento
tecnico e avaliacao clinica por conta do vendedor
r, por meio de mao de obra especializada sem onus
para a Prefeitura Municipal de Bebedouro
000008

2

UN

068.00087.0003-01

IMPRESSORA LASER

_____________________________________

IMPRESSORA COLOR LASERJET,ESPECIFICACOES TECNICAS
MINIMAS:
-VELOCIDADE

DE IMPRESSAO (PRETO E

BRANCO) MINIMA

28 PPM (8,9 SEGUNDOS)
-VELOCIDADE

DE IMPRESSAO (COR) MINIMA 28 PPM (9,5

SEGUNDOS)
-QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO E COLORIDA 600 X 600
DPI
-CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) 50.000 PAGINAS
-VOLUME

MENSAL

DE PAGINAS

RECOMENDADO

DE 750 A

4.000
-TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER
-VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE 1200 MHZ
-MEMORIA MINIMA 256 MB
-IDIOMAS

DE IMPRESSAO PCL 6,

PCL 5C, PDF, PCLM E

ETC
-MONITOR

DE TELA DE TOQUE COLORIDA INTUITIVA DE 3

POLEGADAS
CONECTIVIDADE:
-RECURSO EPRINT OU SIMILAR
-RECURSO DE IMPRESSAO MOVEL EPRINT,WIRELESS E ETC.

_______________________________

_______________________________
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-REDE: PADRAO (GIGABIT

ETHERNET E WI-FI

MARCA DO OBJETO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

INTEGRA-

DAS)
-PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE
-USB DE FACIL ACESSO
-HOST USB
REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA:
-WINDOWS (TODAS AS VERSOES), MAC OS
MANUSEIO DE PAPEL:
-IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA (STANDARD)
MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL:
-BANDEJA MULTIUSO PARA 50 FOLHAS
-BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS
ALIMENTACAO:
-ENTRADA DE 110 VOLTS, 110 A 127 VCA
ITENS INCLUSOS:
-TONER INICIAL DE TODAS AS CORES (PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA) DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA
-CDS CONTENDO SOFTWARES DE DISPOSITIVO E GUIA ELETRONICO DE USUARIO
-GUIA DE INSTALACAO
-CABO DE ALIMENTACAO
-CABO USB PARA A INSTALACAO DA IMPRESSORA
GARANTIA:
-12 MESES
000009

4

UN

025.00013.0010-01

BIOMBO TRIPLO

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

MATERIAL CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO
POSSUIR RODIZIOS;
TAMANHO TRIPLO.
000010

3

UN

099.00172.0005-01

CARRINHO DE CURATIVO COM TAMPO SUPERIOR E PRATELEI
COM TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO C
OM VARANDAS EM FERRO 1/4 EM TODA VOLTA. ESTRUTURA
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EM TUBOS DE ACO DE 1. X 1,20MM.
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTUR
A ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER
E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA Q
UIMICA E MECANICA. RODIZIOS DE 02. (50MM). DIMEN
SOES: 0,43 X 0,75 X 0.80M.
000011

2

UN

099.00172.0002-01

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

Carro tipo container, fechado com tampa para o Tr
ansporte de Roupa Suja Hospitalar e lavanderia. P
ossui 4 rodas, com sistema de freios; Capacidade
minima 350 litros, dimensoes minimas: 90 cm x 60
cm x 100 cm
000012

4

UN

025.00001.0013-01

MESA AUXILIAR COM RODIZIOS
DIMENSOES

DE 40 X 60 X 80CM (LxFxA), CONFECCIO-

NADO ARMACAO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA ESMALTADAS, COM RODIZIOS DE 3".
000013

13

UN

011.00023.0022-01

ESCADA COM 2 DEGRAUS
EM CHAPA DE ACO REVESTIDO POR BORRACHA ANTIDERRA
PENTE E CINTA DE ACO INOX NAS BORDAS. ESTRUTURA E
M TUBOS DE ACO CARBONO 7/8. X 1,20MM E PES COM PO
NTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO,
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RE
SINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EX
CELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA.
DEGRAU: 37CM COMPRIMENTO X 20CM PROFUNDIDADE.
ALTURA TOTAL: 40 CM (20 + 20).

000014

13

UN

025.00001.0006-01

MESA DE CABECEIRA FECHADA TOTALMENTE EM FORMICA
MESA DE CABECEIRA FECHADA TOTALMENTE CONSTRUIDA E
M MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO DECORATIVO
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(FORMICA). DOTADA DE UMA GAVETA E UMA PORTA COM
PRATELEIRA INTERNA. PES COM PONTEIRA DE BORRACHA
OU RODIZIOS. DIMENSOES: 0,40 X 0,37 X 0,80M.
000015

13

UN

025.00001.0008-01

MESA DE REFEICAO NO LEITO

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

COM TAMPO EM MADEIRA REVESTIDO POR FORMICA. ESTR
UTURA EM TUBOS DE ACO 40 X 40 X 1,20MM. TRATAMENT
O ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROS
TATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMER
IZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E
MECANICA. FIXACAO DA ALTURA POR MEIO DE MANIPULO.
BASE COM SAPATAS DE BORRACHA NA PARTE TRASEIRA E
NA PARTE DA FRENTE COM RODIZIOS DE 02.. DIMENSO
ES DO TAMPO: 0,40 X 0,70M. ALTURA REGULAVEL: 0,90
M A 1,20M.
000016

13

UN

066.00015.0004-01

POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSA PES
COM ESTRUTURA TUBULAR INFERIOR CONSTRUIDA EM TUBO
S DE ACO 31,75MM X 1,20MM E SUPERIOR EM TUBOS DE
ACO 25,4MM X 1,20MM REVESTIDOS EM PINTURA ELETROS
TATICA A PO, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ALTA RESISTE
NCIA QUIMICA E MECANICA. BRACOS E DESCANSO PARA O
S PES ARTICULADOS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A I
NCLINACAO DO ENCOSTO (MOVIMENTO CONCOMITANTE). AS
SENTO, DORSO E PESEIRA ESTOFADOS COM ESPUMA ANATO
MICA DE ALTA DENSIDADE (D28), REVESTIDOS EM COURV
IM. POLTRONA RECLINAVEL ATRAVES DE MOLA PERMITIND
O 3 (TRES) POSICOES E TRAVAMENTO ATRAVES DE CREMA
LHEIRA. PARA ALTERAR A POSICAO DA POLTRONA BASTA
ACIONAR A ALAVANCA LOCALIZADA DO LADO DIREITO DEI
XANDO O ENCOSTO RETO VERTICALMENTE E EM SEGUIDA P
RESSIONE LEVEMENTE O ENCOSTO DO APARELHO PARA OBT
ER A POSICAO DESEJADA. CAPACIDADE MAXIMA: 120 KG
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ITEM

QUANTIDADE

UN

CODIGO

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS

MARCA DO OBJETO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

DIMENSOES: ABERTA: 1.60 M; FECHADA: 0,97 M; ALTUR
A: 0,50 M; LARGURA DO ASSENTO: 0,56 M; LARGURA TO
TAL: 0,75 M
000017

18

UN

025.00012.0008-01

SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM 5 PES

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM 5 PES (ESMALTADO).
BASE
HASTE

E COLUNA EM
DE

TUBOS DE ACO DE 25,4 X 1,2 MM.

ACO CROMADO DE 19,05 X 1,20 MM, COM 04

GANCHOS. MANIPULO REGULADOR COM ROSCA 5/16. ALTURA VARIAVEL E REGULAVEL ENTRE 1,56~2,30 M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA
LETROSTATICA

A PO, COM RESINA

E-

EPOXI-POLIESTER E

POLIMERIZADO EM ESTUFA,EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA

E MECANICA. BASE

COM 5 RODIZIOS DE 2". RE-

GISTRO NA ANVISA.
000018

2

UN

068.00007.0681-01

COMPUTADOR
Computador all in one
processador de no minimo core I3 quarta geracao
com clock de no minimo 3.0 ghz .
memoria cache de no minimo 3.mb.
velocidade de barramento de no minimo 3.0 ghz
memoria ddr3-1600 sdram de no minimo 4g com capacidade de expansao para 16 gb.
unidade de disco rigido de minimo 500 gb serial
ata de 7200 rpm.
sistema operacional instalado com midias de drive
rs de recuperacao e com windows 8.1(instalado).
tela widescreen de no minimo 19" com iluminacao
auxiliar de led com resolucao minima 1600x900.
gabinete devera ser na cor preta.
fonte de alimentacao 150w externa.
leitor e gravador de dvd/cd.
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CONAM
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:
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PROTOCOLO DOS ENVELOPES
ATE DIA 24 / 09 /2021

ABERTURA DOS ENVELOPES

VALIDADE DA PROPOSTA

AS

13 : 30

HORAS

DIA 24 / 09 /2021

:

AS

13 : 30

HORAS

PRAZO DE ENTREGA :

De acordo com o EDITAL

De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL
ITEM

QUANTIDADE

UN

CODIGO

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS

MARCA DO OBJETO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

webcam, microfone, som e alto falantes embutidos.
conexoes minimas: usb3.0; usb2.0; 1 leitor de car
tao; 1 fone de ouvido e microfone; 1 entrada de
linha AC.
Teclado sem fio com controle de volume com teclas
de atalhos.
mouse sem fio optico.
pad mouse.
conexao wireless sem fio 802.11 b/g/n.
rede 10/100/1000 base-t.
tensao/ voltagem bivolt.
garantia ilimitada de hardware e suporte tecnico
por no minimo um ano, atraves de discagem gratuita.
000019

2

UN

054.00226.0003-01

FRIGOBAR CAPACIDADE MINIMA DE 120LTS NA COR BRANCA

_____________________________________

_______________________________

_______________________________

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À
HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 30/2021
A empresa
sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
, inscrita no
CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fato
impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos do Art. 87,
incisos III (Penalizados no Município de Bebedouro) IV, da Lei Federal 8666/93, com sua
redação mantida inalterada até os dias atuais) e Art. 7º da Lei 10.520/02 (Penalizados no
Município de Bebedouro), para sua habilitação no Pregão Eletrônico nº
/
, ora
sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, comprometendo-se
a
comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e
vigência da avença dele decorrente. Da mesma forma, DECLARA que não se enquadra
em nenhuma das hipóteses previstas no item 4.2 do respectivo instrumento convocatório.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido no envelope documentação e na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”
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Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

ANEXO III.1
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 30/2021
A empresa
sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
, inscrita no
CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº ,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº / ,
ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, que preenche os requisitos
de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todos os subitens do
item 6 do instrumento convocatório.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado no envelope documentos e
na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”
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Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
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ANEXO III.2
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 30/2021

A empresa
, sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
,
inscrita no CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio
gerente, proprietário)_ , portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no
CPF/MF com o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no
Pregão Eletrônico nº / , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro,
que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital,
ou seja, todos os subitens do item 6 do instrumento convocatório, exceto no que diz
respeito aos requisitos de regularidade fiscal, os quais deverão ser comprovados no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a
critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou
positivas com efeito de negativas
DECLARA também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 11, ‘caput’, do
Decreto Federal 6204/07, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita bruta anual não
excedeu no exercício anterior, o limite fixado no art. 3º da Lei 123/06, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar,
não se enquadrando em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação
citada.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.
Local e data
Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado no envelope documentos e
na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficar
“Deus Seja Louvado”
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO RELATIVA AO ART.27, INCISO V DA LEI FEDERAL 8666/93
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 30/2021

A empresa
sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
,
inscrita no CNPJ sob nº , por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF
com o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação
no Pregão Eletrônico nº / , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de
Bebedouro, e diante do disposto no inciso V, artigo 27, da Lei Federal 8666/93, acrescido
pela Lei Federal 9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Local e data

Nome e identidade do declarante

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

OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado na documentação e na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”

27

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

ANEXO V
DECLARAÇÃO RELATIVA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADO
PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referência: Pregão Eletrônico nº 30/2021
A empresa
, sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade
, estado
, inscrita no
CNPJ sob nº
, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, e inscrito(a) no CPF/MF com
o nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão
Eletrônico nº / , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, que
pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal a qual deverá ocorrer no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a
critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou
positivas com efeito de negativas, bem como ter preferência no critério de desempate
quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06
alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16.
DECLARA também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 11, ‘caput’, do
Decreto Federal 6204/07, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/06.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.
Local e data
Nome e identidade do declarante
OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido/apresentado na documentação e na
plataforma
de
pregão
eletrônico
BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes), e estar acompanhado de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em
Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão
retidos nos autos.
“Deus Seja Louvado”
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