
4* PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

w s * 

EDITAL RESUMIDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO torna público, para conhecimento das empresas 
interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 021/2022 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

TIPO MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, LUVAS E SERINGAS EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA CENTRAL, ESF, UNIDADES E 
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, conforme especificações constantes no 
Anexo I deste Edital. 

Os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO" serão recebidos pela Pregoeira na abertura da 
sessão pública que será realizada no dia 11 de outubro de 2022, às 10h00, na Sala de Licitações - Paço 
Municipal, sito à Avenida Frei Orestes Girardi, n° 893, Vila Abernéssia, Campos do Jordão - SP. 

Edital na íntegra encontra-se à disposição no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância 
de Campos do Jordão, Avenida Frei Orestes Girardi, n° 893, Vila Abernéssia, podendo ser retirado mediante 
recolhimento de R$ 20,00 (vinte reais) ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através de solicitação por e-
mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br 

Campos do Jordão, 26 de setembro de 2022. 

Lucineia Gomes da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 021/2022 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, LUVAS E SERINGAS EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA CENTRAL, ESF, UNIDADES E 
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, conforme especificações constantes no 
Anexo I deste Edital. 

Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário do Item 

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, por intermédio da sua Secretaria de Administração, Departamento 
de Licitações, situada na Avenida Frei Orestes Girardi n° 893, Vila Abernéssia, comunica aos interessados que 
se acha aberta licitação, na modalidade e tipo acima indicadas, como segue: 

RETIRADA DOS EDITAIS: O Edital poderá ser retirado depois do recolhimento de R$ 20,00 (vinte reais) ao 
Tesouro Municipal, junto ao Departamento de Licitações, situado no endereço acima indicado das 11:00hs às 
16:00hs, ou gratuitamente através de solicitação por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br. 

DATA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES: 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos pela Pregoeira no 
endereço acima mencionado, no dia 11 de outubro de 2022, às 10:00 horas. A sessão pública de 
processamento do Pregão terá início com o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte integrante. 

As interessadas poderão participar oferecendo propostas para quantos itens desejarem. 

ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO 

Anexo I - Termo de Referência e Quantitativo. 

Anexo II - Modelo de Proposta; 

Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
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4* PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO 
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Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 

Anexo V - Modelo de declaração do art. 7, XXXIII da Constituição Federal; 

Anexo VI - Modelo de Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; 

Anexo VII - Modelo de D eclaração de fato superveniente; 

Anexo VIII - Min çta da Ada de Registro de Preços 

I e DA eQTAÇÃO ORÇAMEN-ÁRIA 

1.1. R n despeces decerrentes rieote l ic i te^o Rorrerâo Rer conte de verba própria codifinada f^^r a o 
exercício. 

ÓrDão Des Óegão Ficha Detação / Natureza da Despesa Des Natureza 
Despesa Fonte 

5 Secretaria de Saúde 185 339030 1 

5 SeCTetar in a e SaCne 5C4 339030 Mna^ERrAL DE 
eONSUMO a 

5 Secretaria de Saúde 186 339030 5 

II - DA BASE LEGAL 

2.1. A i s e n t e N a t a l e cege-se pe1 es enrrnun d a Re| Cetera1 er 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 

avjonho do a 99^, a Lai Comvlementea n0 126/2006 e DecraCo Munio f̂D Î o0 6.e^V/0r^, de ra/mo 

suaiemenCé r̂ poe oegislação p^rtinentes à matlria e demais normaa compleme ntaeaa o dis|^o^idõee 

doste insfrumo nto. 
9

12. AC propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, 

que dele fazem parte. 

IH - OBJ/TO 

Constitui objeto desta Licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, LUVAS E 
SMRIN-AS EM ATENDIME--Á AO HOSMIRR- MRRICIRAL, CÁRMÁCIA O-NTRAL, ESF, UNIDADES E 
D e Ç A C Á A M E N T O Ç D Á N e C A ETA R | A Ç E R R - Ç e , eonforme c^eetfioaÁtes constantes no Anexo I deste 
Edital. 

1.1. A iititeção seró taalizada pelo Menor Preço Total do Lote. 
1.2. O material deverá corresponder às especificações e padrões técnicos relacionados no Anexo I 

doete Edital. 
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EDITAL RESUMIDO 
local a ser def in ido pela Secretar ia Sol ic i tante, dentro dos l imites do municíp io. 

I V - D A PARTICIPAÇÃO 

4.1. Estao im pb^das de par̂ icip^ r̂ desta licitação pess o^^jurídma^: 
4.1.1. Que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, cumprindo penalidade de 

suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração. 
4.1.2. Impedidas de licitar e/ou declarad as inidôneas pelo Poder Público; 
4.1.3. Reunidas sob forma de consá̂ ^̂ ĉ̂ . 
4.1.4. Das quais participem, seja a Nue tíMo for diOgenLes o p sei"vidores da Prefeitura Municipal de 

Campos do Jordão, ou houver pertencido ao seu quadro de funcionários até 06 (seis) meses 
antes da data de publicação deste Edital. 

° 2 . SeendSo partiO par (teste liuitedSP todoN os inrprssssdds: 
4.2.1. ^ uamo Sô ndnidddd DDA^ENTE EPO ãdjeto Da slplttratsiT^0: 

4.2.2. Qne oat id^^(ts m todas as exigências deste Edital e da Lei n0 8.666/93, sendo que na hora e local 
indicados no preâmbulo deverão apresentar dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo 
respectivamente, os Documentos de Proposta de preços Envelope n° 01 e Habilitação 
^ v e t o p e n° OD bum Çomo a ^ c t a p a ç ^ das eondi<^c>es de habN rtação - Í0 nexo IV, FO 1°° 

DOÍv ENVELOPEES»; 
4.2.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para fazerem jus aos benefícios da Lei 

Complementar n° 123/06 deverão declarar sua condição apresentando a Declaração do Anexo 
VI, eo momento do Credenciamesto e FORA OES ENVELOPEPl 

SO- ESO O d E O E M ^ ^ ^ ^ 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentes: 
5.1.1. Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou empresário individual, o estatuto 

social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta 
Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos a essumir oar ^m d e c m ^ d a dessa i n v e s ^ r a (vide modelo referencial 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira 

5.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 
correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

5.1.3. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 9.11 do item IX deste Edital, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar o Credenciamento (Anexo III) 
acompanhado da Declaração constante do Anexo VI. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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5.2. 0 representante legal e o praçurabor do\^ î"^a identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

5.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 

d.E. Somente D oCer0o eadicipar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credeeoiattos noa te/aros do presente Edital. 

- E i Os docdmeetos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por Cartório competente, ou ainda por cópias simples que serão 
autenticadas, mediante a apresentação dos originais, por qualquer dos Membros da Equipe de 
Áçoio et cersto púRIica e setEe retidos pasa e2orlunejuotaÇa aor aDtoe Do çresente preoetse 
edmicirteativo. 

VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HMBILITAÇÃO, DA aROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

O 1. C ReclatMeãc d2 p leen aSendimenno n<̂ ^ rvdd isitas ce t̂ ^ îiiSaçAo dn acordo cem m o i n ! ! 
earabolecide so AN EXOI00 -tecto Edta1 nleveró var" a ereoenteda eere dos E nvelonec c9 r o n0 a | 

2.2. A proporão n OC doa Eme etoc |3ota r^ar^|lia2ç^r) deverõe cen ecras õómeas, saóaradacante i am 6 

(E oioé edó(3iaE es fechados e indavosE áao|o, c o n t e r 1 am suv parte externa, além da Razão 
Social e CNPJ da proponente, os seguintes dizeres: 

Enveloen o 0 o - . r a p a m . 

PRUGÃO P c ESENRÍAO N.0 021/0Ó22 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

RAZÃR S O D A L 

CNPJ: 

Eo v^i ope noo - r̂ alr̂ il̂ ĵ ^çõo 

PREGÃO PRESENCIAL N.0 021/2022 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

RAOÃO SOCIAP: 

ANR mo1 

6.3. A proposta, a ser redigida com base no modelo do Anexo II deste Edital, contendo todas as 
su ae espEclfêccç-ES, deecrR ser e-teraRa CR RÇCI timdroEo ds e mpresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
soqü oo ĉ ĉ lro r̂̂ ^̂ r vem tanuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

RDÇ Os docomentes Necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer 
proceoso <te ce^6 îo autenticada por Tabelião de Notas ou, ainda, cópia simples acompanhada do 
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EDITAL RESUMIDO 

da empresa que apresentar a melhor oferta. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão informar sua condição de ME-EPP, 

conforme modelo apresentado no ANEXO VI deste Edital, juntamente com a declaração de pleno 

aRen dimeoto aos ueduisinos So Uadl i ãĉ -
6.5.1. E^^^O a mibroen^te sa cru empraps s e ^ c ^ e e s sor^^ nrro F^OC (̂̂ Î ^ ser^sorrr^^ o eetebolecido no 

item 6.5 deste edital, interpretar-se-á como renuncia tácita dos benefícios da Lei Complementar 
n° 123/2006. 

VII - TO m OETEUDO DO d NVELOPE PROPOSTA 

O2. R n̂ C)d<ĝ ^̂  ds nreud nsderá 0 1 ^ as sepuíntes eiômodrosi 
7.1.1. CeEm, eodereçaí COPJ s mue^sPo ostaNual; 
7.1.2. snoãro da oronedSP e Ao 
7.1.3. Dascai ção so objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do ANEXO I 

deste Edital; 
7.1.4. Preço Total do Lote, indicando na proposta o valor unitário e valor total do(s) item(ns), 

marca ademais eur^^^Ç^c^pçõe^ SBS mãSsrios, c r j o s VCVSOS somfreUr adem ais d^^ex^^^sja 
caverão erLar incluúO O^, OITO moedie ootrente uecion2l e em a^c^^risme e ped expensai apurada d 
eàta Sa os F .presenteçara sem ÍHC^Usãct de quélquer t̂̂ Farç^o ĵ in^^nonpo ou p revisão inflacionária. 
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
reIacinnoaas com o obroto do aro eeste Ns^ í̂̂ ^ãoi 

0.2. Pruzo dã validsdo d F r^ro^ost^ de no món Í mo ^^^eenO (6S| ĉ idd. 
rsc Prezo de ^NK^^C^A em cesaormisode com o i^^N, d 1 gests Î̂ FSC 
mOi O preço sermanecerá fixo e irreajustável até o final da contratação, que se encerrará 

com a efetiva entrega e atesto do material fornecido. 
7.5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o item 13.1 deste Edital. 
7.6. Os itens de propostas que eventualmente não corresgOFpom pu espeeificoetes mie A°IEXO I 

deste Edital serão desconsiderados e a proposta desclassificada. 
7.7. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam os 

princípios da Legislação e o interesse Público e da Administração. 

VIII - DO CONTEÚDO DO ENVEEO PE "DO Os OENTOS PARA HABILITAÇÃO" 

8.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a: 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
8.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da proponente, devidamente registrado 

no órgão competente, demonstrando constar do seu objeto social compatível com o 
objeto desta l icitação (em original ou qualquer processo de cópias autenticadas, 
podendo ainda receber autenticação pelos membros da Comissão, mediante 
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apresentação dos originaia çora coofropto ou pu blicação em órgão de imprensa 
oficial) — caso tenha sido apresentado este documento no credenciamento, fica a 
critério da licitante atender este item; 

8.1.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada no item 8.1.1.2.; 

8 . t Ç . p . Ato constitctiea ã ev i d amente registrado o Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Juri Çicas ttatendo-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

8.1.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
nelo CtgCo comçddeste, trstenSo-se I emoresa ou socieTedo e straneeisa e e 
lucRlorementc ne p ais. 

8.1.1.6. Dt -1(^1116^01 reloeirsadon n t t ailneee "8. 10^"^" a "Cdaibo Oeste mobitem 8.1 nãn rão 
ĉ̂ î l̂̂ or do Eneelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL 
O 1.2.1. e rota de l-soRÍR-C SO Rseastro Necloca! da Pa ssea Jtrídica - GNRJ; 
2.6 2.1, Ptoea d e i nsetiçõo no Cadastro dre Co ntrib uiredee CataOuai oUou MUNIRÍ F^̂ Í, se hou ver, 

ta ic^ji^o ó sade da CpiCec/e, partlnenSe ao seu uame t e atividade e compatível com o 
objeto deste certame; 

8.1.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas FEDERAL e ESTADUAL da sede da 
lieto^to, confotme se gtte: 
8 ^ 3 . 1 . A Prova de tNguIaridõda pa/ a eam N F^^^r^d^ Ne^^r^l relsti va À sede diu 
Nditanto, depetó sei comprooada aUravés da apropettadoo 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 
OeD ersI, cemntonando segtl eri tade tis cal Re todo- os tributos federais, inclusive 
contribuições previdenciárias, nos termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 
2014. 
R. 1.0.3.6.CiCa ntorme a st/bslecido ca IRoetaria MF 008| JO 5 oe setemCro oie MOJE , ó 
d^artiu da ĉ la 20/ 1DL2014 , a comprovaaL o eesa se r feita a0r avea de u me Roiva certidão 
emie|da C U, se p oasmr urna corMãa puet/idenbiária o unto a uete Res «temCs J t m utoj ; 

õm i t | nes ANTES de 20/10/2014, mas dentro do prazo de validade, poderá apresentá-
las. No caso de estar apenas uma delas válida, terá que comprovar a regularidade com 
a nova Certidão Unificada. 
8.6,2.J.°. Prova de t sp la r i r i ade peta norst a eN6en/lm cstadual °a tet ie c n Ndtente, 
devmró ser pommrooade ^deo^^o ba aprepentaçóa da SettiPão d e Regularidade de 
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria 
da Fazenda e Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 
T8tCt/801S ou EeciactRão 8- IreneCe eu De nEo incidência assinada pelo 
re peeseotento to ^ . toc to . - e 1 r t C t n as. |sc 

8.1.2.4. Certidão de regularidade de débito para com a fazenda Municipal da sede da licitante, expedida 
polo ótgão conpatente ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
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EDITAL RESUMIDO 
através de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PORTE se dará nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/06. 

8.1.2.7. A comprovação da regularidade fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
POR E ° se clnro °a a e ^ 'e ots foumr: 

8.1.2.7.1i E s MlCROEMPAESAS E EMPRESAS çE PEE SEP O POREI A w e r ™ ^ res id i r - toda a 
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

8.1.2.7.2. Havendo alguma res t r i to na c omprpean0o p a reonlar i02ne fiscal das MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO POCTE, serâ 35 (̂572^1320 2 prazo de 5 (cinco) dias úteis cujo termo 
inicial corresponderá ao m^m^r^^^ um que e prapesante dor declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis par igua; poríada, a n s f dr ie da Mmminfração, para a regularizaçãa da 
dacumentaçãa, pagamenta au parcelamenta de débita e emissãa de eventuais certidões 
denatldes eu sôsitidas COP afaito da degiriÇa. 

8.1.2.7.3. C resnlnddação ds dpcumãprasã0 imeiisará as RoGaCês cio do diteito Er contrntEçãs( rem 
srôjuízp nnnçaps stevIsEas Em ^pi l senno rãcuitôdo P PreFei eur^ retomaç e ! Í cit^s^;u cern aa 
NciSanPes remanossestes na ordem de classificação, ou revogar o certame. 

8.1.2.7.4. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. As certidões poderão ser obtidas através de sistema 
eloRêr^i^o ja ntô O infemst, f icaBto a ase Ítação vcvdioionada a aenfitmaças du ^ a 
cae ieuee rár fa r td da Comissão i (tonei der a-se positíh0 COO afoitos de nnesti V^ o 
eà rUSSo ee qpe rred áte o ecdsCêneia der srésitog F^rr N/̂ nĉ in̂ ŝ î em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja 
suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e 
reserscs, uos tetmad ÇES ieie reguiaSol"as So sçEsesso Eributátlo ^dtd^iolstoaOsfâ cu 
so us^^^^ o ve me diEa limises em maedaSo de seaurença i 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.1.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução pF"pmosi al, dída rsio 1^ :̂̂ 6100.20 2o 
domicílio da pessoa física com prazo de validade em vigor (60 dias da data da emissão); 

8.1.3.2. Balanço patrimonial, demonstrações contábeis e notas explicativas do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerradas O á mais da 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Apresentação de Atestado, expedido por Órgão Público, Autarquia, 
Empresa de Economia Mista ou Pública, ou por Empresas Privadas, em nome da licitante, que 
comprove o fornecimento do objeto da presente licitação. A comprovação poderá ser feita 
mediante apresentação de 01 (um) ou mais atestados, referentes a um único ou a diversos 
contratos. 

8.1.4.1. O Atestado ou Certidão deverá ser apresentado em papel timbrado, original ou cópia reprográfica 
autenticada, devidamente assinada por quem o expediu, com a identificação do seu subscritor. 
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8.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕCS: 

8.1.5.1. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, 
mdtlteíOs pela dei Federal n° 12.440/11, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trone |O ictDe — ^ D ^ 

8.1iC.Oi Dectraado omiti da pela proponente, sob as penas da Lei, relativa ao cumprimento do disposto no 
art. 7°, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme disposto no 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.° 8.666/93, conforme modelo do ANEXO V; 

Ca.Ç.L. 180^1(11- 2eefotme moi-eio ANSXO ÃO elrboroda - á dc|1ei timbrado e nuOscote peM 
^^t^^ern^^n^^ Ceai d a NcradtC| issetuetodo D i neSEendo D e ^m^^t^^mDnto ^^gal t e t r iicltar on 
conSretEt com e AdÁ ad^< .̂ 

8.2. Na eipóSese de ntep constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
aprepeNjeiLo -ae ptotistas. 

IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

E.8. Rpos r ctedencinment9 dos lisi/esteo orocmotas, o c á imposbísei a admissão de novao 
pal9lcipentov ao cettame. 

9.3. A anállne das praooo/oc Rolo Praooeiro oinatá ao ateoSimento 9oo coodipõee ^n^^Pãle cidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

9.3.1. Que não atendam as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
2.SA QUD - 1 0 1 6 1 - 0 preeo Sasesde excInnitTmente em |er8D<̂ Ŝ ^ oAS demais licitantes. 
9.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
9.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

Roo oaguictes citróitooi 
O.5.6. Seleçõe oa proooslp de menoo ptevo e eas demoie com preçvs ade "10% (Roo por oanto. 

soporiores noueia. 
9.5.2. otão Uopendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
0o ósroó/ó ãe lioitentes. 

e.6r Pa/m refeito dm se^̂ mNo serd oonsidmromo o REEOR FPNERCP TRT6013,0 GOTE apresentado. 
9.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

R e Ç . O ieCcRpato mísimo eotre cn t C a ^ Ç e lenctm fira eslateleotàe cm R$ 2,00 (dois reais). 
9.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relaçóe ãos Jomais empatadoo, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lanovs. 

RD. OS lonceo bmoatpo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

mosor pteço, osiioável inolusive em relação ao primeiro. 
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declinarem da formulação de lances. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último 

preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e 

ema rssas <te Icquens rnería ptererêEdie a (̂̂ namasE^c ,̂ abbetpv pae ac togtas : 

9.10.1. O s to s dv p e codoosprâ e m |crpemsresa ou dmieres e rrP pequone F î̂ rto , (tetentora CSO ptoposta de 

menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 

valor da proposta moIRor clasuidcadô, ocm c|u 0 apremnte preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

9.10.2. A convocação será feita m e a s t e nprreiO| no cas2 d2 haver propostas empatadas, nas condições 

do subitem 9.11.1. 

9.10.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 

derão dedaocsnao Rôra o exetcísie Sd 0ireito de srôrerância, ^^rpair^dp o otdem de (̂ ^̂ nŝ ^̂ ĉ̂ dçeo, 

as Ensais misreemprssed e sm poetas da pequenR porte, cujon RCpres das oropostarn, sÔ 

õnnuãdrec nôn nend içõs s lnnicpnes RO s utôenr SCt .L 

9.11. Casc a detestara da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata este subitem, seja 

microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, 

p a ^ a n U e ^ d s E o ionsi á nepaciaBão da sreçp. 
S.(2. c prue OŜ Î ÍL roderá o egoci^t som o autor dd 0202^̂  ds 17^00, vaLpt, OCOL (ft^tn VSSP uçs 

PiPddsiÇ0as SOP ssbiteás e.1 e9 :1') I2, ĈUC r ^ Ô  Í^^ FesPa, num it^Se od elassificação de que 

trata o subitem 9, com vistas à redução do preço. 
9.13. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

moti vactamente e redu to . 
X.CP. 00 acetato Ndacia serâ sOeri nia a sárt |t dod prsijês ele miutc^tio v |sea tos nr dora . a adteFenroçãe 

<ŝ d ctFpnstos, aduraSas m^blante pesquisa realizada pelo órgão licitante. 

9.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor. 
9.15.1. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documegto" p e hou i i i rop°o petierâo mer sanadas 

na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante 

verificação efetuada por meio eletrônico de informações. 

9.16. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de 

licitação os documentos passeeis Pá "btenção ver meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidameutejuorificeda. 

9.17. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 

no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

9.18. Para efeito de assinatura do contrato / recebimento da Autorização de Fornecimento, a licitante 

habilitada nas condições do subitem 8.1.2.8. deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena 

de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

9.18.1. A comprovação de que trata o subitem 9.18 deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 
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(cinco) dias úteis, contadc S part î- ds momeoto çm que o licitante for declarada vencedora do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

9.19. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 

- 0 1 Se e ooeSt cão for oaoãável, ou se a licitante não atender as exigências para a habilitação, o 
Preereiro, reade I tada a ordem de classificação de que trata o subitem 9.11, examinará a oferta 
subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração 
°e u m C e R e - c e 8 1 - cuR eutot ttonda os teqwsitos no habi Nta^e, ceso em °ue cera 
stedaeude rencctlor1 

X - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. No final da sessão, a licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
su l intcceão, abrlndo-so untCo m p/azo Ge 23 t̂ rOs( dl as oeta ac/osoueanão d(p roomotimioi Ninando 
ao demaic i ieitendeo desde lope íEtimadas para apresrntao oon/)aruanõõc aor icuai oúmoto te 
( l̂a î pao comenoeão em cortec oo téaoi no oa prazo Uo ^ t̂̂ c t̂tente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 
de renurto, a cVjudicação Jp oJj eto do certame peio Preooeiro e licitante voncedora e o 
enmam mnomanto Co jranesso ó autoridade a or^^r^fon^^ paro o homologaçãOl 

90 |de Motpanto e (octreo, a Pregoe i poitetá recans|0erat a oco dodsãm ot encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
aRt dicat1 o objeto Re certame e(c) NdtantoR veeredorD(s) e comologará o procedimento. 

no.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
i6SõbãetíveIn de aoroveitacento. 

tã(
ed(

 l6ucóureão o rtmobed1 mesto I lditõ toriv, o( sf e er0dicatdriÇ0S0 o îiá(crdr)f eomoocódeCbl .(rara1 

num |urozo ã a O (t ips) diat úo^is. as rea^c t ieaç jRdfotisaçõ se de aornocimeoto , 

caso as rsnomas não sejam devidamente enoaminhadas, co b petia de desa.r sr d.ueito p 

costrotação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 e 87 da Lei 
8.666/93, aplicadas nos moldes dos itens 14 e seguintes deste edital. 

NR.OM Ols) adjãSicatá/iots( deverá(ao) ŝ on̂ ecî ce var te me6 ufecsNo Omc cocnipã^^ de 
habiNto0 °ã peoe reo e m e n t o ds /oe tadn da A ̂ csie^^ç^o de ° atoen1 men1: o. 

rRí6le. Caso o(o) oCjudi9a/ório(o( coo omrasentejm) cituação rosoiat no ato de recebimento 
ou retirada da Autorização de Fornecimento, serão convocados os licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação. 

10.6.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante 
teccrá oaeter nua RlCim a prepecta eegicdra t o bodendo negociar este preço, não 
havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa. 

10.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para recebimento ou retirada da 
GutoOãasOo de Fornecimento. decorrentes desta licitação, somente será analisada se 
osreseoOamo entes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

1 ç .8 . A s Astorimor^es de Fornecimento (AFs) emitidas pela Prefeitura, valerão como 
oontroto peca todos oo tins pertinentes. 
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EDITAL RESUMIDO 
fornecimento e da nota de empenho pelo representante da empresa, valendo a mesma como 
contrato, nos termos do artigo 62, § 2o da Lei Federal n.° 8.666/93. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

supressões até 25% do valor inicial atualizado da contratação. 
10.11. Não haverá reajuste de preços. 

X I - D O PRAZO. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. O objeto l icitado será roRe^do e N o ^ e r ^ 02ie Setor Requisitante da seguinte 

TIPO MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE 
11.1.1. Provisoriamente, mas com ô fn to rnedrato, eté e j Oninto) dia, e dentro desse prazo 

deverá ser veri f icada sua conformidade com a especif icação constante da Proposta 
Cpmerciai, bem como a d ottedã o do Opcumeõte f iscol; 

11.1.2. Def imt ivaoônte, aaâs s rccebimecto |^r^v^í^t)riF r^sa ivcStcs nn ceamos da incottasão nô 
oõjôto pg no compe t i s te nocumãnto fisneLL scõndo intoiFomper-ceca õ srAna SACCS rua 
redciictizosãe : 

11.2.3. O objeto ou sua parcela, executado em desacordo com as especif icações, costesdo 
vícios, defeitos, iscorreções ou diverso das cosdições propostas, deverá ser objeto de 
ravluPâ em atõ, so m c x i a ^ 2 I j s Ç a i ^ e s < 5 oite Cos aa^ uontedoo a pertir da 
com UI^ÍOasãá relta f^^lo o eCor Reue idi(aste, de m 2 2 8 ^ 1 0 cànun adlclauei . 

1 1 . 2 A O pravo ds caUOaCs (ta costrotaeão ^^ns de ate pp jdoze) nreods, sesdo vedada a 
possibi l idade de sua prorrogação e são sesdo admitido reajuste dos preços registrados. 

11.2.5. A obrigação costratada someste se efetuará mediaste a competeste emissão da 
tegpestiva Ausorizoção de Oatses^m^o^^c^, quo vaietá como denrraro, drnvesdo a messao 
por coopopuinte, ssi" cPEesrisa nos p i r s i t o e termos so Epitai o se Autot iza"eo Se 
Ootcecimenta a gue se seOere. 

"1.2.6. quo necessitar, mediante urgência, ao longo de todo período de validade da 
contratação, a Prefeitura convocará a Contratada para que, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, receba e assine a respectiva Autor ização de Fornecimento dos 
materiais. 

11.2.7. O não atendimento injustif icado pela(s) Contratada(s) no prazo estipulado para 
assinatura da Autor ização de Fornecimento será considerado como fato qualif icador da 
inexecução total do objeto constante na respectiva Autor ização de Fornecimento, para 
os f ins previstos na legislação em vigor e no presente compromisso de fornecimento. 

11.2.8. Nas A u t o r i z a ç õ e s de F o r n s n i m e r t o eosão Se f i s idas as carac te r ís t i cas e o loca l de 
ent rega (OVS moteCaio, õ e f i m d o pelo ^^C^^tm^i^ Rnes iS i re toe i O es tacando-se que 
o prazo máx imo de ent rega é de até 10 (dez) d ias. 

11.2.9. A CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir da CONTRATADA o material em um 
único momento, f icando a seu exclusivo critério a definição da quantidade, do 
momento e da forma de fornecimento. 

11.2.10. O aperfeiçoamento da Autorização de Fornecimento não impedirá a Administração de 
adquirir os mesmos produtos de outro fornecedor, desde que obtenha, por meio de 
procedimento l icitatório específ ico ou de contratação direta melhores condições de 
preço. 
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sem que previamente tenha sido aperfeiçoada a respectiva autorização de 
fornecimento. 

XII - OA d OIdjíããd RE POGASSENTO 

12.1 or ^ a m e n t o ^^)d rtetuado em ate °() rv(iiataC ĉ ir̂ ^1 "<̂ r̂ 1̂ ^ncs pa aptesentesjão da nota 
fiscal/fatura. 

12.2 As notas fiscais/faturao dne adradenrarnm ir̂ p orre 02eí̂  02râ0 devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 10 (daz) o^n PEN a sa rn d e 2ua onresentação válida. 

12.3. O pagamento será feito mediante crédito Nm 1011721/2̂ 1̂ 2̂ 6 bancária, ou através de cheque. 

e 

13.1. Eô hipótese da acnceSora n^o jcrnpri r nonr cr fornecimorto desarfente Ee AutaszaçOa So 
Uarnecimesto, ou tlavendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração Municipal, desde 
que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem de 
classificação das propostas. 

P3.2. A recuoa InjssSficaUp da licitante N̂ âĉ eSÇî a em receOet b UJôsa 0<̂  Empenhri, caradSeriuotá a 
caseurn primánto da oOrigaçãa 11 sumidui ÎOJO ij^edo-2e à muirh 0u mu Icda som a stia nvsppdsão 
tàmaotc^tla de p^ctlc^isatoa em i isitação a imséSlmegto de conrraEcr sem a Prefeitura por prazo 
não superior a 05 (cinco) anos, ficando sujeita, ainda, às demais sanções previstas nas 
legislações que regem esta licitação. 

13.SS OS aCac deearsentes sa sova con ec r̂;̂ ^^si a SOO se refete õ isetu 13S serâa r^^iic^lto s aSravâs cia 
^ud^copOo ve impresso OSislPt som ca convocação p°s Coitastes Ŝ ŜCOP̂ Ĉ̂ Û̂ Ĉ 
clasoifipedad para a rcváUse da esoaodilidaSe pa pteçgi e se for o vaso, a abeirsta (tco cãdpadrivo 
enve!o"e a^rcdjPM^NdAÇ^^S^, com observância de todos os termos previstos neste Edital. 

X I V - D A RESCISÃO 

14. A Contratação poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, nos seguintes casos: 
14.1. Pela Administração, quando: 
14.1.1. A contratade noe cumjoi r as oeegesaes cacvfantes das ft̂ utnî ^^aç te Fornecimento; 
14.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação ou não atendimento às 

Autorizações de Fornecimento; 
14.1.3. Os preços contratados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a contratada 

não aceitar reduzi-los; 
14.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria 

Requisitante; 
14.1.5. Sempre que ficar constatado que a contratada perdeu qualquer das condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 
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14.1.6. No caso de ser ignorado, inserto ou isrcosríoel o enqereoo da contratada, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por duas vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço contratado a partir da última publicação. 

14.2. Pela Contratada, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada 
de cumprir as exigências das Autorizações de Fornecimento e demais possibilidades previstas na 
Lei eedetsl n.0 8.666d93. 

X V - D O REAJUSTE 

15.1. R t relutes ccnCretedos ndo 56.10 reejTMaoos du rante o peoíodo oa ccntsataç8o. 

XVI - DA GARANTIA CONTRATUAL 

16.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

XVII - DAS SANÇÕES 

17.1 delo m^:!nc^uce o tojal cu maesipi o eostcstobo esmará sujeito às asnções previatae no aiPS 86 da Lei 
869C093 a o uau olterapaos costoti ores, 

90idi fsaie o^^nsnm/̂ tir^^^r^o de ajuote a uc^n î̂ ^^^^^ s^eitoi-becá às nemuicreb caualimadepi 
17.2.1. Multa pela recusa da contratada em retirar a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento 

dentro do prazo estabelecido, sem a devida justificativa aceita pela Unidade Contratante: 10% 
(Dez det cento) sobre o calor d e NoCe 0e TocedRo, elém dad sonções previstas no artigo 87, III e 
IV da Lei Federal n.° 8.666/93. 

17.2.2. Multa por dia de atraso na retirada de Autorização de Fornecimento: 1,0% (um por cento) sobre o 
solor tio Nota de Emuenho relatieõ e GutorleaçSo Fornouimesto. 

61,2.0. Muita pet docccmpDpeoto de cioesula vaa t̂t â î alo rdde (dez aoa aevto) eobre o ealor da Nota de 
EmpõnPo relaties p Autorizorão be Fomsoimectoi 
Murta poi1 inexecução parcial da contratação: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela 
inexecutada. 

17.2.5. Multa por inexecução total da contratação: 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de 
Ers^nhO1 

^.1.6. As demsio banjõem ca Sei Federal n f 8,600693 e Oei Cebs/al nai 10.020600. 
17.2.7. As multas são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
17.3. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal n° 8.666/93 observados os prazos ali fixados; 
17.R (Rs receosos, e c ^^rR, tecem cur ^i^e^ouRMcneu nc 0eeor oo Protocolo da Prefeitura Municipal 

de B e i t i a j e Campor do vJcrr18-, prei Átebteo ^ ps^ d i n0 893, Vila Abernéssia, -
Campos do Jordão - SP. 

17.e. Soo serão cordoados recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile ou qualquer outro meio de 
comunicação, se dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido 
brotoço6zada. 
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18.1. As normas disciplinadoras desfa l i p 0 ç ^ e aerãe iÇte°retadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

1 8 0 Das seseõoN ^ N s a s do procacsõmento f o 0 r ° s ^ o serão I adrapas atns siceu nste nl"^^r|os, a 
ess t̂̂ ^c^^s ira.e Prccpe.ro, sua e s u i s a de aço io e Latentes. 

18.3. Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 
ata. 

18.4. Todos os documentos ote ^ i N t e ^ o cnjno enaelopor forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricados pelo Pregupiro, ^cc e ( ^ 1 .̂ ^ 82020 e pelos licitantes presentes que assim 
desejarem. 

18.5. O resultado do presente de°ôme detá ^ u O e i f o sa E ° r i t r (gnsial do Estado de São Paulo, bem 
como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação. 

Z8.J. Rn endeRdes não pnertoc castRcSa do doÇume ntos Oe SaUPracPã 1,5 temais ÍÍ clrenten fisarãô O 
CsnoNisão( Nera retiradsi c(t Departomnnro Os IJ citasPOS na Svcnina Rrei Orectes GNatdi ^ CS3, 
Ena CsdãrMe N/Na C bEmédEc Campos SE JerdãCEE, durante SP CÇrinta) C^̂ ^ esóc a psSIivaçao 
da t̂ í̂ ms l̂eç^^çãO' Sn dos os quais poderão ser destruídos. 

18.7. Até 48 horas anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

P 8.7.1 A c^tOOe Cev etá s ^ nrotecrlads n2 SèstsÇ Pa Pjetodeio da Creseituta Mvticipal Ca Oberuou Ca 
cord^c^, SVO ae mesm o e nCereço de preâmbule 20226 Editei, 0UE dcvetá eet cnuçmiehpda 0 
ruteriSada subpcritota teste ESi (s i 

18.7.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

I8.8S1 OS sescs omissos deu presente Pregão seFOc soiosionados saio P^dÍsOElroí 
OS . t . Paua dirim i r qcaisqusr q urstães dácartentes da, i eitação, eSr resoiaidas so asEeî ^ eScoi nistcatlsa, 

sotá comaetente cr foro da Comarso do Estância de Campus d" vJo^dão Sv Estada dc São Panl0i 

Campos do Jordão, 26 de setembro de 2022. 

Lucineia Gomes da Silva 
Presidente Sor Cámissão do Limitações 
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PREFEITURA DA Tl̂ l̂ í̂ T ÎC /̂A DEE CAMPOS DO JORDÃO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

A N E X O I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 021/2022 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARIA AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, LUVAS E SERINGAS EM 
ATENDIMENTO AO OSSUITRS MUDICISTR, FACOÁCID CECTIOTL , ESF, UN IDRDES E DE6ARTAMENTOO 
DA SECRETARITE DE SNÚNE, canUorme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

ESPECIFICAÇÕES 

UOTE1 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

i Coopresso ciríisca 45cm x i53cm, 4 camataS1 çjramuturu E7g, (̂̂ 00/OE9oci6o. Pacote 
5T nv% OUU 

2 (tompDrê :̂ ^ de Game, estéril, 7,5cmo E^co, 13f(os, pocoto com 10 unid, 100%Algodãi. Pacote 
10 URO 200.000 

3 

Seringa hipodérmica, uso único, estéril, com capacidade para 5 ML, confeccionada em plástico 
transparente não prejudicial á saúde, isenta de látex, que permita manipulação do embolo até a 
marcapão inicial sei acionaoento aciSental do dispositivo ds ueguraoca, SOR biao oentrai tipo luer 
loc Ui oaRao A naranÇ conegõas seRuss a d o vazomestds. Eoipo r cfrificaR COA encela prterna 
gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml, com gravação indelével, 
números legíveis e inalterados ate o momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio OES deloT C qu/ oonMra estabilSaOe E soring/ o%endo ̂ rc scperEie piana. ÔmPolo OésIPóvel, 
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção 
Em boarac1 kddn em uua extremidade. F̂ ovida de dî iositivo de suguoau2 de rê ç̂̂ î o rrom 
pcatdçNo (oopl /o aguEa porá o Interiur %o (filiou aoós o uno, T%va de írgoranoo quu lnr̂ f̂ c3̂ i5iEo o 
t̂ tor̂ co d% agaEa n dombérn a reutilização da seringa, com êmbolo destacável. Deverá possibilitar a 
troca de agulhas e com compatibilidade com todas as marcas de agulha existente no mercado. 

Umd naooo 

4 

Seringa hipodérmica, uso único, estéril, com capacidade para 10 ML, confeccionada em plástico 
tnanopacente véu poeodEi/l % nuúdo, isetN Ve IMtmx, qu/ norniim mtoipuIaçUo Co embolo até a 
marcação inicial sem acionamento acidental do dispositivo de segurança, com bico central tipo luer 
iotnk, capaa 0 e oarnntir ootauces nagoras g S%N v/oanuotoo. Caipo loUofi ̂ ^eo, com esnuO externa 
gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml, com gravação indelével, 
números legíveis e inalterados afé o momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, 
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção 
de borracha fixado em sua extremidade. Provida de dispositivo de segurança de retração com 
proteQu tetal Cs agulda çua o i nteriar Sa Risdru cpcs o us, fraaa ds s o s 441 çc isRossiailite 0 
retorno da agulha e também a reutilização da seringa, com êmbolo destacável. Deverá possibilitar a 
troca de agulhas e com compatibilidade com todas as marcas de agulha existente no mercado. 

Unid 20.000 

5 Seringa HuooiérnkR1 FUI ijnica1 estéril com caicockiade para 3 ML, confeccionada em plástico 
transparente não prejudicial a saúde, isenta de Látex, com bico central tipo Luer Slip, Corpo Unid 42.000 
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EDITAL RESUMIDO 
ml, com gravação indelével, números legíveis e inalterados ate o momento da aplicação. 

6 

Seringa Hipodérmica, uso único, estéril com capacidade para 5 ML, confeccionada em plástico 
transparente não prejudicial a saúde, isenta de Látex, com bico central tipo Luer Slip, Corpo 
lubrificado, com escala extena gravada, precisa e visívcC COE JiVisõer Ns 0,C ml e subdivisão de 0,1 
ml, com gravação indelével, números legíveis e inalterados ate o momento da aplicação. 

Und 68.000 

7 

Seringa Hipodérmica, uso único, estéril com capacidade para 10 ML, confeccionada em plástico 
transparente não prejudicial a saúde, isenta de Látex, com bico central tipo Luer Slip, Corpo 
lubefficsdo, csm escafa extena crazada, preciso e vspel, com dwisões de 0° s1 e sut>dicpão de 0,1 
ml, coo grunaçoo itd oibvP, nàmoro s leglvco rr iraitoradosate o mome nto Os ûNraaãP. 

onhecimen to das empresas 

8 
Seringa Hipodérmica, uso único, estéril com capacidade para 20 ML, confeccionada em plástico 
transparente não prejudicial a saúde, isenta de Látex, com bico central tipo Luer Slip, Corpo 
lubrificado, com escala extena gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisão de 0,1 
ml, com gravação indelével, números le^^^n e inaêe rudonate o mometto da 022^20 

Und 68.000 

LOTE 2 

ITOM DEOCrnCÃO L U l A S E QJANTICQDE 

Os e 

Seringa ^̂ f̂ ô î r̂̂ ĉo nso úâfoi estérü, ccru impaciSaCe pxra I MLc cô t̂ ĉ î̂ î̂ dn ev piántixo 
transparenô c s piVOcra! à sardel ise nP En irtJX, fue ferrEE ^ssipuõçJO do emPPo até u 
marcação inicial sem acionamento acidental do dispositivo de segurança, com bico central tipo luer 
lock, capaz de ga raotir tor exões sef uras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa 
gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml, com gravação indelével, 
números legíveis e inalterados ate o momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, 
aOstado so rorço °s seisf af dô moto a isspedir a esteada cte as o vazamento, com acel df reterçãa 
oe borrarrf quem (̂s sua D f̂rf̂ iuiOde. P̂ cruida de alf|nositUo e sea uran^ de reeoção csm 
aratstãp total vo eguiha ecoa 0 ir̂ ^̂ ôr to cilindro apso t uio, ir̂ \̂ a de Krçtranta que iâ çoíPtoî t̂Ê  0 
retorno da agulha e também a reutilização da seringa, com êmbolo destacável. Deverá possibilitar a 
troca de agulhas e com compatibilidade com todas as marcas de agulha existente no mercado. 

Unid a na abertura da 

2 

Seringa hipodérsico, UÍA tOnOi osdéril, emo caeouidaOa paca 20 MO, confeccitoada um elástico 
Farppúreote omtudiciai à soUaei iserta de iútet, Eme permite c^pulaçar bo emúolo ,(0 o 
marcação inicial sem acionamento acidental do dispositivo de segurança, com bico central tipo luer 
tocO ca^o Ce gorantir conexões oe^ms e soa: vacúmsntpu. Cuipo illbrificadSi cem so(AF externa 
graoacPi çrecico " aisit^) cora Ce á,íã ml e subdivisões de 0,1 ml, com gravação indelével, 
números legíveis e inalterados ate 0 momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, 
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção 
de borracha fixado em sua extremidade. Provida de dispositivo de segurança to repouso cuo 
proteção total da agulha para 0 interior do cilindro após 0 uso, trava de segurança que impossibilita 0 
retorno da agulha e também a reutilização da seringa, com êmbolo destacável. Deverá possibilitar a 
troca de agulhas e com compatibilidade com todas as marcas de agulha existente no mercado. 

Unid 10.000 

3 

Luva em látex 100% natural, descartável. Tamanho PP. ambidestra. antiderrapante, alta 
sensibilidade tátil, resistente, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, com tensão de 
ruptura mínima, totalmente impermeável a água, ̂ ente do quais"ue» defe itô v pu Iverizadas com pó 
bio absorvível, alta resistaecial naiaa con ICÍCO iso unidades, com ê f ̂ŜVO na LNVISA e rtúmeru SV 
CA. 

Caixa 
(FSU nid 1.500 

4 

Luva em látex 100% natural, descartável. Tamanho P. ambidestra. antiderrapante, alta sensibilidade 
tátil, resistente, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, com tensão de ruptura mínima, 
totalmente impermeável a água, isenta de quaisquer defeitos, pulverizadas com pó bio absorvível, 
alta resistência, caixa contendo 100 unidades, com registro na ANVISA e número do C A. 

Caixa 
100 unid 6.000 

5 
Luva em látex 100% natural, descartável. Tamanho M. ambidestra. antiderrapante, alta sensibilidade 
tátil, resistente, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, com tensão de ruptura mínima, 
totalmente impermeável a água, isenta de quaisquer defeitos, pulverizadas com pó bio absorvível, 

Caixa 
100 unid 7.000 
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alta resistência, caixa contendo 100 unidades, com regisfro na ENVISA e número do O A. 

6 

Luva em látex 100% natural, descartável, Tamanho G, ambidestra, antiderrapante, alta sensibilidade 
tátil, resistente, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, com tensão de ruptura mínima, 
totalmente impermeável a água, isenta de quaisquer defeitos, pulverizadas com pó bio absorvível, 
alta resistência, caixa contendo 100 unidades, com registro na ANVISA e número do C A. 

Caixa 
100 unid 1.500 

n 
Luva de Procedimento em Vinil, descartável, Tamanho M, ambidestra, alta sensibilidade tátil, 
rasisteoteI formato anatUmiuu, totalmente impermeável a água, isenta de quaisquer defeitos, sem 
Pó, alta resistência, caixa contendo 100 unidades, com registro na ANVISA e número do C A. 

Caixa 
100 unid 1.500 

PRAZO DA CONTRATAÇÃO E LOCAIS DE ENTREGA 

01) A contratada se responsabilizará pela entrega dos materiais, em local a ser definido pela 

Secretaria Solicitante, dentro dos limites do município, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

02 ) A Secretaria Municipal Solicitante deverá encaminhar as Autorizações de Fornecimento, com 

todas as informações necessárias, possibil i tando a perfeita entrega dos materiais. 

03/ VC xnoza de valiAvEe da cooUcaUoção nruá de aaé dE (Ro5e1 lenear sendo vedoRa n 
possi%ilidode Mii sua prouopgóEÕ<E 
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A N E X O II - Mode lo de P r o p o s t a 

À 

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão 

PREGÃO PREdEN PIA L dE 02GG2022 

PROCESSO NE 16.725/2b20 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS ÃORA DE COMPRESSAS, LUVAS E SERINGAS EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPGE, Î C^OOOACI.° CENTRAP, ESF, UNIDADES E DEPARTAMENTOS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

A Emprera i nsNritN no COPJ rob o A0 , entatelecido nL 
, pO , bidadN , tetefone/Gm , etmae oroocd<^ Entre°op p 

material referente to Dbjeto Neitedo nos regsmteD pje fos ei GNDdiçõNE: 

LOTE 1 

ITEM 
OESCRIÇAO umiD PUANC 

MARCA VbdbOR 
DNIDÁRIO 

o: ^ 
3 

í 
2 

e 

1 Campietsa Eirúcgic7 45eo x Ê Oirr, / camsdac, gramatuca 
27g, 100%Algodão. 

aOecte 
50 unid gor 

/ Compressa de Gaze, estéril, 7,5cm x 7,5cm, 13 fios, pacote 
com 10 unid, 100%Algodão. 

Pacote 
10 unid 200.000 

3 

Sernga .ínatocm.sa, uso úmco, esf î̂ C, cicn ct^ddado f^er 
5 ICL, cosfeccitesCa em úOstico t/Fnscarxnte ião pGudieSi 
à scúCe, iser/a de látqx, q/e perroi/a ĉ îipû L̂Õ0 Co LmEtlo 
até a marcação inicial sem acionamento acidental do 
dispasitivo de aeguran ,̂ com 6ico c<̂ n2úl aao luer lock, 
capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. 
Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 
visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml, com 
gravação indelével, números legíveis e inalterados até o 
momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da 
seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com 
anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
Provida de dispositivo de segurança de retração com proteção 
total da agulha para o interior do cilindro após o ums tcava /Je 
segurança que imposbilíE o retomo da agulha e também a 
reutilização da seringa, com êmbolo destacável. Deverá 
possibilitar a troca de agulhas e com compatibilidade com 
todas as marcas de agulha existente no mercado. 

Unid 30.000 

4 

Seringa hipodérmica, uso único, estéril, com capacidade para 
10 ML, confeccionada em plástico transparente não prejudicial 
à saúde, isenta de látex, que permita manipulação do embolo 
até a marcação inicial sem acionamento acidental do 
dispositivo de segurança, com bico central tipo luer lock, 

Unid 20.000 
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capaz de garantir conexões seguras e sen vnzmmen tos. 
Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 
visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml, com 
gravação indelével, números legíveis e inalterados até o 
momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em suorRais alcna. Êmbclo doslizável, ajustado ao corpo da 
seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com 
anel Se uctonçZo dv aormavVa fixado em sua extremidade. 
Provida de dispositivo de segurança de retração com proteção 
total da agulha para o interior do cilindro após o uso, trava de 
segurança que impossibilita o retorno da agulha e também a 
reutilização da STrinea , cam émaolo SesOÊável. Êevera 
possibilitar 5 acca de aRTlOau Ê eom cespatíTilldade com 
todas as marcas de agulha existente no mercado. 

5 

Seringa HipuNérmica, uoo ónÍE>, astéril com capacidade para 
3 ML, confeccionada em plástico transparente não prejudicial 
a saúde, isenta de Látex, com bico central tipo Luer Slip, 
Corao lubrificado, com euoila extena gravada, precisa e 
visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisão de 0,1 ml, com 
gravação indelével, números legíveis e inalterados ate o 
momento da aalicação. 

Unid 42.000 

6 

Ceringo HiaodarraicÊ, uno úaiua, estéril vom caeecidade pnru 
5 ML, Nte feccioo/da UM alántluo toa angureoto não Rrejudiolal 
a naude, inenta de Látex, com bico central tiao Luer Slia, 
Cor°o lub°fic%do, oore eocula notena .tanatia, predua P 
vinível, com divinõen de 0,5 ml e nubdivinão de 0,1 ml, com 
gravação indelével, númeron legívein e inalteradon ate o 
momento da aalicação. 

MrE ovano 

7 

Srriaga miaoaérmiaa, uno ún0 , nnféri. coro nupactánde f̂ îdd 
1o IWLi cunfecoiovaeu em monticu t̂ aocMÛ r̂ f̂a oãn nrejudicial 
a eaoev, In̂eUcd Md Uutex, com bico ceoOoal fifco Luor Sog, 
Corao lubrificado, com encala extena gravada, precina e 
vinível, com divinõen de 0,5 ml e nubdivinão de 0,1 ml, com 
gravação indelével, númeron legívein e inalteradon ate o 
mameota da aullcÊ<ãÊ. 

Und 68.000 

3 

Seringa Hiaodérmica, uno único, entéril com caaacidade para 
20 ML, confeccionada em alántico trannaarente não arejudicial 
a naude, inenta de Látex, com bico central tiao Luer Slia, 
Cotao iu6r̂ %̂ ĉ ci| raro eocaia exoeca gtavoda, /reced e 
ulnovl, cou Owignu %e um no e aubdicinão Ze 0,1 ml, com 
OravdçEo odEíve!, nî n̂ r̂vc leaíveE e inaouadon ote n 
momento da aalicação. 

UnE 58.000 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 - R$ XXXXX (VALOR POR EXTENSO) 

LOTEE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Seringa hiaodérmica, uno único, entéril, com caaacidade para 
O EU, confecclonadd vm dlánOico ãannaarente ttãc arejllOisR 
à naúde, inenta de látex, que aermita maniaulação do embolo 
até a marcação inicial nem acionamento acidental do 
dinaonitivo de negurança, com bico central tiao luer lock, 
cttpav Ne gorantir ranuoõen mguran a cem áazamenton. 
Corao lubrificado, com encala externa gravada, precina e 

Unid 20.000 
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visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml, com 
gravação indelével, números legíveis e inalterados até o 
momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para 
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando 
em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da 
seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com 
anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
Provida de dispositivo de segurança de retração com proteção 
total da agulCa dara o interior do Pindra apCs o uso, travp de 
segurança que impossibilita o retorno da agulha e também a 
reutilização da seringa, com êmbolo destacável. Deverá 
possibilitar a troca de agulhas e com compatibilidade com 
todas as marcas de agulha existente no mercado. 

2 

Seringa hipodérmica, uso único, estéril, com capacidade para 
confeccionada em plástico transparente não prUoOicíol 

à saúde, isenta de látex, que permita manipulação do embolo 
até a marcação inicial sem acioadmonto acidental cio 
dispositivo de segurança, com bico central tipo luer lock, 
capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. 
Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 
ativei, cnm divi°San de 0 , 5 m l e subdiois°es de RI ml, com 
gravação indelCved nUmeros lecive is e ioulteraCms oté c 
momento du ufCinaão. Flacga oom formato unptômiaol jnra 
apoio dos deaos e qae canfira eeteailidade à seringa quando 
em superfda °lsn^ Bmbo lo qeslizável, ajustado ao corpo da 
seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com 
anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. 
Paosida he UlnnosUloo Oa ceguraap Ru rePa°ãn aom protemo 
total da agulha para o interior do cilindro após o uso, trava de 
sagurança que impossibilita o retorno da ac|ulha e também a 
deutlliuasão So uetiona, com umaplo destacável. Doverá 
possibilitar a troca de agulhas e com compatibilidade com 
todas as marcas de agulha existente no mercado. 

Unid ia .100 

3 

duva em látna 10S% raUanO teudartavel. Tamnnha éPi 
3mdidusisl aŜ î t̂ î̂ soĉ So, aila enasiailidade P jB í reoieteçta, 
fomiato aaatômico, boo elastioldaae e resistêosin, cam terso 
de auptsra rginima| tĉ tô n̂ r̂tto imiaermeável a Snua, psbtç cie 
quaeauar @aeĉ 3 p̂ sUar̂ ^̂ ĉ î ^ sm pó sio bisorvível, alta 
resistência, caixa contendo 100 unidades, com registro na 
ANVISA e número do C A. 

Caixa 
100 
unid 

1.500 

4 

Luva em látex 100% natural, descartável. Tamanho P. 
ambidestra, antiderrapante, alta sensibilidade tátil, resistente, 
formato anatômico, boa elasticidade e resistência, com tensão 
de ruptura mínima, totalmente impermeável a água, isenta de 
quaisquer defeitos, pulverizadas com pó bio absorvível, alta 
resistência, caixa contendo 100 unidades, com registro na 
ANVISA e número do C A. 

Caixa 
100 
unid 

6.000 

5 

Luva em látex 100% nadral. Santartasel. Tamanhu Ibl. 
ambidestra, antiderrapante, alta sensibilidade tátil, resistente, 
formato anatômico, boa elasticidade e resistência, com tensão 
de ruptura mínima, totalmente impermeável a água, isenta de 
quaisquer defeitos, pulverizadas com pó bio absorvível, alta 
resistência, caixa contendo 100 unidades, com registro na 
ANVISA e número do C A. 

Caixa 
100 
unid 

7.000 

6 
Luva em látex 100% natural, descartável. Tamanho G. 
ambidestra, antiderrapante, alta sensibilidade tátil, resistente, 
formato anatômico, boa elasticidade e resistência, com tensão 

Caixa 
100 
unid 

1.500 
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de ruptura mínima, totalmente impermeável a cgua, î í̂ nta Ne 
quaisquer defeitos, pulverizadas com pó bio absorvível, alta 
resistência, caixa contendo 100 unidades, com registro na 
ANVISA e número do C A. 

O 

Luva de Procedimento em Vinil, descartável, Tamanho M, 
amOidovãm, aR srnsiRidaOv tvtll, resistente, formato 
anatômico, totalmente impermeável a água, isenta de 
quaÍAoer defeitoo, vem Dó, alta resistência, caixa contendo 
100 unidades, com registro na ANVISA e número do C A. 

Caixa 
100 
unid 

1.500 

VALOR TOTAã T o EOTE DmR$ XXOOSX (>̂ ã̂̂ ÊUR POE EXTENSO) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. 

PRAZO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, contados da data de emissão e atesto da Nota Fiscal. 

PRAZO DE NNTReGA: M SáN"etatia SoliclInutE dãveoH eucaminhar ora Autorizações de Fomeoimento, nom todas en 
infô m^% â̂ os oncoss%riõs, oou^ibU^^ndo o nvtrega 0%s maTri%iot ore Iogai ic see (definido pela Secretaria Requisitante, 
dentro dos limites do município, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

A EMPRESA EECLARA1 SOB AS EENAN NA LEt, QNE OS ITUNu COTADOS A T E N D E I ÀO 
ESPOCiRCAÇÕES E REI::^RÍ0NbOliCtN CONMNOoNT^S UM ANEXo 0 DO UOtSOLT DNCOADANDO TAMBÉM 
Q U E cosmui M^^M^ I N ÕNM ME FOROECMR oc OBUETO D N S T N UATmRÃo DE A C O R D O C O M A S 

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. 

DECLARE, EARIB°R, QRO OS COS^IROT I DELUEM EOTAS OS CUSTOS E DESPESAS 
NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESTA LICITAÇÃO, 
INOOUSIVE O SRETE. 

POR |U|N0óU, D E D U A m OSTAR CIONTE QUE A APUNSONTAÇÃN DESTA PROSOSTN VINCULO N 
EMPREOA OO ^1 l̂Td l̂_ N À LIN1NAÇÃ0. 

de de 20XX. 

Nome do representante legal, CPF e cargo 

Carimbo CNPJ da empresa 
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ANEXO m 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

À 

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão 

PREOÃO PRETENCIRT ND 

PROCESSO NR 5ERm5̂ ME2R 

CREDENCIAMENTO 

A (nomc do lidtante), por seu representante legal (doe. anexo), inscrita no 
CNPJ sob o n0 com sede credencia como seu representante o(a) Sr.(a) (nome e 
qualificação), portador(a) do RG n° e CPF n° para 
em seo como p a l p a r do csrtaoe em e^gvate, conUbD(^oNõio poderer msiop̂ N̂ â n̂ t̂ n̂ e ic î̂ ^ o foumõtaiü do 
profuoŝ 1^̂ ^1 e E e tática ate TOFOR OD 5 ̂ IH^^0 atos mãtonteo ao pne gão, ao SEboao ú%ica deío |õmmEaU0| soo tetmeN 
do Ert|%o 4r dE t̂̂ i 10|500/2c)0g. 

Ue dE 2RXX. 

RRomedo S/n̂ R̂ /̂ Sã R rãpÊmmmmSante /epaOJ 

0%eURVACÕES i 

ATEECNO 

EsCm documeeto deverá ser apresentado fora dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitação), 
acompanhado de cópia autenticada do contrato social. 

A não apresentação deste documento não inabilita a licitante, entretanto, fica a mesma impedida de 
prosedoc lancec verboio, Nom tonto manifestar o rnterense de mteupor reeursNS nu goaN1CN <co pi^mgEo. 

DesedE E^r g r a s s o em papel timboade 1UE ^oo f̂d^^^^ (|citan°e. 
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a 

Prefertuua Municipal da Estância de Campos do Jordão 

PREGÃO PRESENaAL NU 020/2022 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

HABILITAÇÃO 

A (nome do licitante). por seu representante legal (doe. anexo), inscrita no CNPJ sob n° 
, com su°o à m cos tecmoo Ço ortieju l p S da °e| °0.m a0/m mU °uclaca paoa oo 

devidos fins de cHreitoa puu curn pce p lenotmcntm ms ren^isrtos da hatolitaça mstabeleuidom no °aital. 

Sendo expressão da verdade subscrevo-me 

de de 20XX. 

(aonse No licitante e representante legal) 

OBSERVAÇÕES 

Este documento deverá ser apresentado fora dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitação). 

A não apresentação deste documento IMPEDIRÁ a participação da empresa no certame. 

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO V 

Prefertuua Muaiom el oi a C â n c i a de Campos do Jorítáo 

P R E G Ã O PRESENCIAL NU 020/2022 

n 

D E C L A R A Ç Ã O 

Em edmuiCmonto às deUenmmapõEC dm Lei FcOeçal n0 u.CUC/FL u auaa altmraumas, 
DECLARAMOS, ucrmCnF Pe cartícopajFa ou pneunm Ormaencíat mcimu, queu 

a) a empresa cumpre ST disooato no inciso XXXIII do art. T da Constituição Federal e na forma da Lei n0 

9.854, de 27 de outubro de 1999; 

b) oso dá ^utn^ \̂̂ ^o^^nml̂  de UaCu ir^i°^TSivo m hmOnFdç0ã Tn emaresa. 

aaoe asr a expsessão aa aendadea es , ^fTepresentaatm ar̂ gaU s/m aeraprecnj, firms> 
a presendm. 

( dm do COXX. 

Asmioatuaam ^ (@12 : 

OBSERVAÇÕES 

Este documento deverá ser apresentado dentro do envelope n° 2 - HABILITAÇÃO. 

A não apresentação deste documento INABILITA a empresa. 

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VI 

À 

ProãeEpra Monlcipal ida Estância de Campos do Jordão 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 021/2022 

PROCESSO NT 1N.7R5IP022 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(nome/razão social) , inscrita no CNPJ 
n° , com se2e ma Uua , Uaíioo , 

(MsNiDísIorSstaEoCl por intermédio de rou rLoresEn1Nnro legal r(a) 
Sr(E) , portadocta) %o Casteisa de Identidade no 
e do CPF no , DECLARA, sob penas de sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da legislação 
vigeaRe, rão popsuieDo reshom Doo imcEdimEotos ocevictos oo §4 %o aUigo 3o da Lei CompIementar 5, 
123)2000, 

DECLARA, ainda, que pretende exercer o direito de preferência no critério de 
deaerRRaSe, com rlRRAm ARJoImamecRR dae projtRstaã Rr RIÇOS, ans Seroos Sa Lei Complementar n0 123/2006. 

( Ne de 2NXX. 

Asaina1urN et OarimõU 

OASENVNOÃM 

Este documento deverá ser apresentado fora dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitação), no ato 
do credenciamento da empresa participante do certame. 

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante. 

A falta de apresentação deste documento não impedirá a empresa de participar mas tão somente de 
usrfruis dos bogof tc |os <fa LC r o E / 0 S i 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

DSCLARAÇÃO FE oUPE^C^ÃO roo EDITAL E1° J o S o l N d o DE 2ATOS Í5 UPE^t^^^Nib^3^^^ IMPEDITIVOS 
DA HABIPITAÇÃO 

À 

Prefeitura Municipal da Estância de C a n t o s p u Joodmo 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 021/202U 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

d u 

A Empresa , CNPJ Declara, para todos os fins de direito, a inexistência de 
fatom superveoiEntcs isipoUFiveu dm Cudili°ação ou hum uFmoPomnéara a idcneiaaae da proponente aaa tcrmoa 0a 
Artiçn 2, aerághdto 2°s e Artigo ã7 t o ãei 8.066, Pe 21 SejunSo de 1993p e sese alteavçõvs. 

de de 20XX. 

Assinatura e Carimbo: 

OBSERVAÇÃO 

Este documento deverá ser apresentado dentro do envelope n° 2 - HABILITAÇÃO. 

A não apresentação deste documento INABILITA a empresa. 

Deverá ser impresso em papel t imbrado da empresa licitante. 
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w s * 

A N E X O V I I I 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 021/2022 

PROCESSO N.° 16.725/2022 

ATA DE REGISTRO DES PREÇ OS N° E9A22OXX. 

REGISTRO DE PREÇOS PAFP8! AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, LUVAS E SERINGAS EM ATENDIMENTO 
AO HOSPITAL. MUNICISAL, FARMÁCIA CENTRAL, ESF, UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
45.699.D26/0E01 -7O, CGm EEde nosta cidado, O Zr\/pr îda ^r^i Oî í̂ t̂eíà Sirsrdi n0 89L, Vilp /t^^^né^sis, neste ato, 
representeda pelo t^^r^eetéoL FP d^dmisl sOraçãS, MARCOS ANTONI O CHIOVETTI, e paie Sécretáris de Paúde, 
MAROUS r^IN^^^ldn VAiA SOS REVENDE e dp outro lado a empresa 

, inscrita no CNPJ sob o n.° , com 
sede à , neste ato representada por 

; têm jssts e apoiado REGISTUS. OP OREÇOS do oIrjáto adaisé 
espsaificado, (decorre nte da Ri citsçéo PregáT p(osí»^r^i^i^l n0 02SP20P2, ( . r s Saig letra de Prepés a , 
com fssdameetd irt LeI SeStrai n° /5iPá î̂ 9^ e suas aiteraeées, mediéSte as elOgppiag a eRguir especificadas. 

C L ^ E ^ ^ U L A TRI IATIRA: DO O BAGTA 

Condti(ui áIRó(o dePte termo o ROGIOTRO DP CREÇOS P A M ^(t^Fd^^IÇ^^O DE COMPRóSSASd LPVAS R 
SERiNG/dfj OM F̂ TEãSPPiPOENTO AO HOSSIPAL MUNICIPAL, bARMÁCIA C ENTRAPg OOF, USEODReDES S 
DEFétOnaSVENfOS S|frpRI[ET>ltF^I^ D S ^PVt̂ DP., cocãoSme (rsputícifin^^ções constentee no Aferro I doste 
EdiF^t do PrpgtS PeeSreocial XXX/20XX, partes integrantes deste instrumento. 

1.1.1. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto de contratações oriundas deste Registro de 
Pgtçep Porrotné é conSt d a d oSaçõc orçameorária: 

2. Órgão Des Órgão Ficha Dotação / Natureza da Despesa 
Des 

Natureza 
Despesa 

Fonte 

5 Secretaria de Saúde 185 339030 1 

5 Secretaria de Saúde 562 53902G 
MATERIAL 

DE 
CONSUMO 

2 

P Secretaria de Saúde !8r 339030 5 
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2.1.1. As entregas dos materiais, objeto desta licitação, deverão ser realizadas conforme solicitação e 
necessidade da Secretaria RequisitrnnOo, na umaao rndxirno de 10 (dez) dias, dentro dos limites do 
município, em local a ser definido pela Secretaria de Saúde, correndo por conta da Contratada as 

n 

uauríTEcnFS Jo rmaneclmento. 

n 

ou promover licitação especifico c^uo^dc jul°au canvmniente, nos termos da legislação pertinente, sem 
que caiba recurso por parte da EMPRESA detentora. 

n 

2.1. T Ate Ce ReoisCro de Precus o ser F^^ma^^ anOre o orafu a tptã e o um^^n^^ vennrndo ru °o oeiRme tei^ó 
uaMadc uR 12 orne) mcoeu o conter da Ftete de soa aasrnaterm. 

C L A U S U L A C E R T O E l O A : D O S P R A Z O S 

3.1. O forcccimosto doa itens qae ocmpõem o otteSa Sa preae^e lieitaçãc setá Se acordo co m es 
necescidedos /te Ŝ enreSmciia Risouií3iUía nlae, sootto gue n artrage deter0 cet oealizeite cm até n0 (doe) 
dias do revezamento da Aotorizmção de l=o^n^o r̂NSE^uOi em Img l̂ a csr b i c a d o na mesma, dentro dos 

n 

3.2. Para setioaSs de omda no/a ds eersosso e a u t o r ^ õ E Se EbroecimonOo o deteotora Sa AOa dm ReoísbEP 
3e |brc(^os Occsrá oguê dantâ g as Provar 0e Rosuleeidode 0 ur̂ te SO iNSS e as sundo de CsrgnSia SoO 
Temisc SO Se rwço. 

C L A U S U L A Q U A R T A : D A S P E N A L I D A D E S 

4.1. Pelo descumprimento do ajuste a detentora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, que só deixarão de 
ser aplicadas nos casos previstos expressamente na legislação regente, que são: 

a) comprovação pela Contratada, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do 
cumprimento contratual; 

b) manifestação dn Uniaan e gaquisitente mformando qun m icfrdi^o contrppanl foi decorrente de fatos 
imputáveis à Administração. 

4.2. Multa pela recusa da detentora da Ata de Registro de Preços em retirar Autorização de Fornecimento, 
ou assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, sem a devida justificativa aceita pela Unidade 
Contratante: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 
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4.3. Multa por dia de atraso na retirada de Autorização I e lornecimento: 1,0% (um por cento) sobre o valor 
da Nota de Empenho relativa à Autorização de Fornecimento. 

4.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de 
Empenho relativa à Autorização de Fornecimento. 

4.5. MoltE °er in/xTC u ^ o pascisl da contratação: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela 
ioeeec utada. 

4.6. Multa por inexecução total da contratação: 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

4.7. As Oomois sanmEes na ET FeEeral G 8.0T6/9D e )M E e7or al EO. 12.OXe/T2. 

4.8. As multas sãs iMite^oitentes. A e p o ç ã o 9 d tma n.c exclw 9 dcs oufros. 

4.9. Na conL^ î̂ ^é dp órgão gestor do Registro de Preços, cabe às Secretarias Requisitantes a aplicação das 
penalidades previstas no Registro de Preços, devendo a Unidade Requisitante informar textualmente se 
a infração ocorreu por força maior, por culpa da detentora ou por fato imputável à Administração. 

4.10. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal n° 
8.666/93 observados os prazos ali fixados; 

4.16. OC n o n o s dtMem ser dirigiÇ2s ME Sotoe p e L |ci rageps e peotocolados no LPtot p e Pratocoto, sitoaSfo g 

Isd. Stoi Otertem Girarp| n10 8 (3, V | :a Aternésao, - C^^m8iss eS Fotp8^co - f P . a ^ s a reFd:h|mento em 
egêntia bansàte0 pes eme^mpotos çév |Coe 

o 

Tomu nscasão, SC Tenioo 0o pneoo PŜ V iê O em ieí, a rSoa Míriai original não poer EÍ p ç o r̂s0ocOiiFAl̂ .̂ 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for atestado pelo órgão 
competente o recebimento do objeto/aceite da nota fiscal. 

5.1.tr Coso venha o pporrer g oecessidaOP C2 urocitiêrõiad eomplemeotaegs por p o°e do pootoétado, é 
( iug nsm de p oaoo oítrá Interromp i aein tàcurtu-se a suo esstepem a issrfit da F atL em (uo estoe teoerõ 
çnmp^tioSi 

5.2. A detentora deverá apresentar os seguintes documentos: 

5.2.0. Ropuetimento; 

5.2.0. Nota eíscal o Fatura eu Note R Oiocoi - éaturo; 

5.2.3. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

5.2.4. Cópia reprográfica da Autorização de Fornecimento; 

5.2.2 (Eósia repEtcrOSica TM Eemmo So Rcoetimonto 2s ottcto; 

5.2.6. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco indicado pela detentora da ata ou, 
o 

Fi ia pçae. 
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CLÁUSULA SEXTA: DOS PREÇOS 

6.1. Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços, corresponderão aos custos unitários propostos 
em consonância com os ANEXO I e ANEXO II do Edital: 

Eote O: 

Item Qtde Descrição Item 
Vateo 

Unitário 

° 
-2 

.t 
> 

i-

1 Xx Xxxxx XXX Xxx 
2 Xx Xxxxx XXX Xxx 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE ECONÔMICO 

7.1. Os valores sonOsstaEos não derãs reajusOaSos, fdce so limite do prazo contratual estabelecido para 12 
(doze) mpeer . 

7.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições previstas neste Edital, em face da 
superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie. 

7.3. Os preços regi strados, não poderão fi car aci ma dos p raticados no mercado. 

7.3.1. Assim, se a detantooa conctntar °ue p preço resultante do reapzste se encobre acima dos praticados no 
mercado, deverá propor imediatamente a redução dos valores em vigor. 

7.3.0. Caso o dateptorp venta a se loceplelar com o tzduçVo etetlva Ie nrepec te mercado, nAa repasnada 2 
Adminietrerão, rJêUa tínompct à aplienção doo sançõee peevistas np Edital 2 opote io t̂oommo^o e estico 
^zj^^lir a oBstirão do Repiorao dn POVÇOOÍ 

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

8.1. Os materiais fornecidos serão recebidos por servidor público especialmente indicado para esse fim, nas 
seguintes condições: 

8.1.1. Provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados 
na presente Ata de Registro de Preçoe. 

8.1.2. Por ocasião da entrego a Cootrepada derorá colloer no comprovonte tespectiro a f ata, o nome, o cargo, 
a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 

8.1.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

8.1.4. Se não estiver de acordo com as especificações, será rejeitado no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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8.1.5. Na hipótese de substituição, a Eonlrztodz deoerí I izêea em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

o 

8.1.6. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a oo ntralaçõt, s im trejaízo das penalidades cabíveis; 

8.1.2. Na hiçótess de comslsmentação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

8.2. O recetomento rio sb|etE dar-oe- á DE2Gtitameste ME ptaoo de 1 p (°ex) dias úteit, a i s o retsbimeotM 
provisótio, uma t o : cçnEtçds o etecm.mcim integral da qumutidadT a °as eopccSiceXjeD portcntoslas, 
mediante Termc . 9 ^CEtomnnto De^tòoo eu . e s i ^ Hrmufo po.o dou recponsável o 

8.3. A detentora da ata é obrigada a substituir, às duas expensas, no total ou em parte, os materiais em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

CLÁUSUAnr N O N A : D A A M E O R I Z A Ç Ã O P A O A C O N T R A T A Ç Ã O O E M I S S Ã O DP 

N O õ A DE E M P E N H O 

9.1. As tontrahaçcms To o6jeto da(o) JOEVOS) OSC Repistro de preçocc seVão aotorizadçs rsso o CEOS a ©In 
Secreterá RetFisitenOe, ou par qsem scte delegar, rroOiante f̂ r̂ c îo p^^^c^ulop de preçox onSd >a 
d̂ ô TÍ2ta qte o f̂ î ^ço r^d^^ttar^o ena ata ancontra-ee compensol eom a olo metcpdo. 

9.2. A emissão da Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem como a 
(O í̂tCEr̂ î ãe ET CTntratoo sotão i)uaimeGe autorieaãns poia ocErOona Requisitante, ou por quem este 
dol cça/. 

9.3. A responsabilidade pela correta utilização da(s) ata(s) de registro de preços, especialmente no tocante 
ao seu abjeto o proçes, d) oouinoioa da rdidaeo os/opondOria contrataota e da detentora do obceto cie Ato 
Fe ROCÍV̂ FO Ve Preços. 

C L Á U S U L A D É C I M A : D A R E S C I S Ã O D A A T A DE R E G I S T R O DE P R E Ç O S 

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito pela Administração, 
quando: 

10.G.1. A So/eDto E2 oos eurni Er me obrioecões coontoctso 2o m s o o Ttcist/o d) FEeços; 

10.1.2. A detentora não retirar a Autorização de Fornecimento ou não formalizar contrato decorrente do Registro 
Ce P peços top prazo eotabelecito or r c rr Secretaria Requisitante não aceitar suas justificativas; 

10.G.3. A detontroa d^r sanos à rescisão administrativa da contratação decorrente do Registro de Preços; 
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10.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecedão Sptol ou parcial da contratação decorrente do Registro de 
Preços; 

10.1.5. Os preços registrados se apresentarem supe tiorep eoo sratirodos pelo mercado; 

10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pelas Secretarias Requisitantes; 

10.1 .Pr Eomore sue fitar ceortOade qut a Sdtnntoro perXcd pualsuer Amo cvpd^^õ^^ dr On bilZaçon e 
eoeiiOcaoSa (exí gldao nít oorteção; 

10.1.8. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

10.1.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do potxde, ssnstáerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 

10.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito pela Detentora, 
quando: 

10.2.1. Comprovor encontrarxe impossibiliOasp t e oumprir as eoipêneias CE Ato de Esoistre t e Presos, 
mediante solioiOasto poo xscrito. 

A t L Á U S U a A D É C I M A PRIMEUSA: DAV DISPOSIÇÕPA GEVAie 

11.1. O eompronoper do femstimAtto Pr p^^tcomi sé Boterá t̂ ^^^cÎ (0l̂ î ^do mcdíente oms^el̂ n^ r̂̂ c. et̂  Nota dm 
Amtenho, dcomsanhado tta aespeotiva "autorizapão De Foroeciroento" mu l2^^tum^n^o eouipoAnre. 

11.Z As M o r i z a ^ e ã de Faanas.rnedto iteoatão tea forntutadas .d^Io Dmiraatarnento de tamptas apP2s/^t ide 
mcm2tande datedo, tqtco odns^naaá paazo paaa foanecimento e demais infoamações necessáaias. 

r 

Contaatante e aecebidas pela detentoaa até a data do vencimento Za Ato de Reglsãão oa Ptazos, 

11.4. Decoaaido o paazo da validade da Ata de Registao de Paeços não cessa a obaigação da detentoaa de 
cumpaia as AF's aecebidas até a data de vencimento da Ata de Registao de Paeços. 

11.5. A detentoaa da Ata de Registao de Paeços obaiga-se a aepaaaa, coaaigia, aemovea, aefazea ou substituía, às 
suas expensas, no todo ou em paate, os seaviços executados em que se veaificaaem vícios, defeitos ou 
incoaaeções aesultantes da execução e i dos materiás emaaa° ados. 

11.6. A Administaação não se obaiga utilizaa a Ata de Registao de Paeços, se duaante a sua vigência constataa 
que os paeços aegistaados estiveaem supeaioaes aos paaticados no meacado, nas mesmas especificações 
e condições da Ata de Registao de Paeços. 

E poa estaaem às paates justas e de pleno acoado no que se aefeae aos teamos do paesente contaato, 

fiamam o mesmo em 04 (quatro) vias de igual teoa e validade, peaante as testemunhas abaixo nomeadas. 
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Carenos do Jordão, XX de XXXXXXXXX de 20XX. 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO - SP 

MARCO ANTONIO CHIOVETTI - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

MUEICIP IO DE CAMPOa DO JORDÃO - s P 

MARCdlX oionncims OAis DS RCZRNDR - S E ^ A T A ^ DE OUCPO 

COCTRATADA: 

xxnxp:xeeçs(x)0tmstn1tttnx 

TEATEMUPHAS: 

Nome Nome 

RG RG 
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a: ESTADO D Ei SÃO PAULO 

J& 
'S DO S? 

TERCE DE ClÊECdA E NOTZFICAeÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUN. DA EST. DE CAMPOS DO JORDÃO. 

COTTRATE mm "hacxsxmaxxxxxxxxxxxx" 
COTTRATO Ç 2 

OBJETO: REGUTRO EO ARmGAS XA1G AQU/DIXÃO DU COE^NAEAXXT, LSDAT E SERINGAS o i 
ATENDIMENTG AO UOSÇiCCÇL GENICIdAL, I=AR^^^^^ ^Ct^"^FG^^, dOF, U / m A T E S E D E P A r C A M ^ S ^ 
DA SECRETARo DE CmíoC, confotmo eõpeEõicãções cooshastes otr Aneoo a Oeste Edi8cI. 

Na qualidaCe do C ĉonlraBante e (Corrc3tcJc^c; ^esiectivamente, do termo acima identificado e cientes do seu 
encaminhamento ao T N i B C NAL DE CONTAe DO eSTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 

o 

pu6Lî ^D^O em SE Fto o maim E de nogm:TnteiesçoI para, nos prazet e nas formar leLrV o tegimontelo, it)^e^^õt o 
direito ce deõs/a, interpot reLcroor e o noas pire couden Ou-cosoin-^ (^^clt^toa^on estar cientes, dorsos/te, da q to 
todoo cd dscpochoc e d̂ ĉimSê s pre rierem a ^er tomadosI rp^^tie^r^^n t t aiudido processo, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

o 

enTo, a contagem dos eoszes 6roceegoóis. 

Camp é 2 do Jotdéo1 XX ( 0 XXXXXXXXVXX de OOTOX1 

o 
o 

Seoretcria SOP )0^tir^s 
Contratante 

Contratada 
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INSTRUÇÃO 02/2008 TCE-SP - CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CAÇASDRO RO RESPOAS0AEL 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNiCÍPIO CC CsPIPOS DO SORDÃO 

CONTRATADA: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P 

OBJETO: 

Gestor - Reseorsáve ! 

Nome: 

Cargo: 

Endetepa: 

Telefonmi 

Responsável pelo atendimento a requ is ições de documentos do TCESP 

Nomei 

Caoer) 

Endereço Comercial do Órgão/Setor: 

Telefone: 

e-mail: 

Campos do Jordão, xx de xxx de 20xx 
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