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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2015 
PROCESSO N.º 1164-PG/2015. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de agosto de 2015. 

HORÁRIO: a partir das 09h00min. 

LOCAL: Departamento de Licitações e Compras – Rua Paissandu n.º 444. 

 

Os Senhores Luis Vicente Federici e Renata  C. de O. Souza Castro, respectivamente, 

Secretário de Economia e Finanças e Gerente da Secretária de Saúde, usando de suas 

atribuições, tornam público que se acha aberta, neste Município, através do Departamento de 

Licitações e Compras, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM – Processo nº 1164-PG/2015, objetivando a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MOVEIS  DE  ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, que 

será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006 alterada pela Lei 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Municipal n.º 

5.205, de 24 de novembro de 2004, Decreto 5.247/2005 e Decreto 5.867 de 11 de maio de 

2009, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

As propostas dos interessados e as ocorrências correlatas deverão obedecer às 

especificações deste instrumento convocatório e respectivos anexos, que dele fazem parte 

integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala de reunião do Departamento 

de Licitações e Compras, iniciando-se no dia 20 de agosto de 2015, às 09h00min e será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 

processo em epígrafe.  

Os recursos necessários para fazer frente às despesas da referida contratação, que possui 

um valor total de R$ 100.655,67 (cem mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e 

sete centavos) que onerarão a seguinte dotação orçamentária de 2015: 

02.13.02-103010005-2026/44905208 – Ficha nº 1017 – Secretaria de Saúde. 

02.13.02.103010005-2026/33903096 – Ficha nº 1018 – Secretaria de Saúde.  
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O presente edital e seus anexos poderão ser obtidos direta e gratuitamente no site do 

Município de Jahu: www.jau.sp.gov.br ou no endereço que consta no preâmbulo do edital e 

também será fornecido através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado 

de um CD novo de primeiro uso. 

 

I - DO OBJETO 

 

1 - A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E  MOVEIS DE 

ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, conforme Relatório Descritivo constante 

do Anexo I, que integra este Edital; 

 

IMPORTANTE  

 

1.1 – As especificações dos objetos descritos na proposta deverão ser fiéis aos 

equipamentos ofertados pelo licitante, e não a simples cópia do descritivo indicado no Anexo I 

do Edital.   

 

1.2 – Em caso de discrepância entre as características técnicas apresentadas na proposta 

com relação aos itens cotados, os mesmos estarão sujeitos à desclassificação, a critério do 

pregoeiro e/ou do órgão requisitante.   

 

II - DA PARTICIPAÇÃO:   

 

1 - Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que explorem o ramo de atividade 

compatível ao objeto da licitação e que preencham as condições de credenciamento 

constantes deste Edital.  

 

III - DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE  

 

1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que 

segue: 

 

a) Representante legal, sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá ser apresentada 

cópia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado 

na Junta Comercial, no qual lhe seja outorgado amplo poder de decisão;  

 

b) Procurador: apresentar procuração por instrumento público ou particular, na qual 

conste poderes específicos para representar a licitante, formular lances, negociar preços, 

interpor recursos ou desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem a outorgou e 

http://www.jau.sp.gov.br/


   

 

 Rua Paissandu, 444 – Cep 17201-900 – Jahu – fone/fax (14) 3602-1718 / 3602-1795 

Email: licitacao@jau.sp.gov.br 

                                                    
                                                             fl. 3 / 41 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU 
“Fundada em 15 de agosto de 1853” 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
Gerência de Licitações e Compras 

 Pregão Presencial nº 053/15 
 

Carta de Credenciamento. 

  

c) O representante legal e o procurador deverão se identificar exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto, acompanhado de uma cópia.  

 

2 - Caso sejam apresentadas cópias simples dos documentos indicados nas alíneas “a”, “b” e 

“c” do item 1, estas deverão estar acompanhas dos documentos originais, para que sejam 

autenticadas pelo Pregoeiro, ou por algum membro da equipe de apoio presente. 

 

3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

 

4 - Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente 

credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos, 

salvo por caso fortuito ou força maior. 

 

5 - A falta ou incorreção dos documentos mencionados nas alíneas do subitem 1, implicará na 

exclusão da empresa em participar do certame, enquanto não suprida a falta ou sanada a 

incorreção, durante a fase de credenciamento. 

 

6 - Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente 

dos envelopes de NÚMEROS 01 E 02. 

 

7 - Encerrada a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

 

IV – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

1 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 

conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 147 de 

07 de Agosto de 2014, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado 

e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separada dos envelopes “01” e “02”, 

uma declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), conforme modelo do Anexo VI deste Edital. 

 

2 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e 

empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 1, 

poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as 

empresas não enquadradas neste regime. 
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3 - Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada 

pela Lei 147 de 07 de Agosto de 2014, as empresas que se enquadrarem em qualquer das 

exclusões relacionadas no artigo 3º, §4º, da referida lei. 

 

4 - A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme previsto no artigo 42 da 

Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei 147 de 07 de Agosto de 2014. 

 

5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa.  

 

7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação.  

 

V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  

 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e a declaração das 

microempresas e empresas de pequeno porte de que pretendem fazer uso dos benefícios 

estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei 147 de 07 de Agosto de 2014, de acordo com os modelos estabelecidos nos 

Anexos II, II-A e VI ao Edital, deverão ser apresentados fora dos Envelopes números 1 e 2.    

 

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 

da proponente, os seguintes dizeres:  
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3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante.   

 

4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, com exceção 

daqueles emitidos via internet. 

 

5 - O Pregoeiro abrirá em primeiro lugar os envelopes “Nº 01 – Proposta de Preços”, 

procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com fatores e critérios 

estabelecidos neste Edital.  

 

5.1 - Depois de aberta, a proposta estará vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, 

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

 

6 - Em seguida serão abertos os envelopes “Nº 02 – Documentos de Habilitação”. Os 

membros da Equipe do Pregão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão 

cada documento. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE Nº 1 PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, 

redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 

corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e 

assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante, na qual 

deverá constar: 

 

1.1 - Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal se 

houver, endereço completo, telefone, fax, contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail); 

 

 

ENVELOPE Nº01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO LICITANTE 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO LICITANTE 

ENDEREÇO/CONTATO 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO LICITANTE 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO LICITANTE 

ENDEREÇO/CONTATO 
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1.2 - Número do Pregão; 

 

1.3 - Proposta impressa identificando o item cotado, preço unitário e total do item. Contendo 

as especificações de acordo com Anexo I do Edital, em moeda corrente nacional, com até 

duas casas decimais, sendo que, nos preços apresentados na proposta deverão estar 

inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital; 

 

1.4 – Marca do produto apresentado. 

 

2 - Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

a contar da data de sua apresentação: 

 

2.1 - Prazo de entrega: em 30 (trinta) dias, após o recebimento da solicitação emitida 

pela Gestora do contrato, Sra. Maria Alice Rodrigues Moratto.  

 

2.2 - Local de entrega: A empresa vencedora deverá entregar os equipamentos no 

Almoxarifado da Secretaria da Saúde, localizado a Rua Prudente de  Moraes,  890 - Jaú . 

 

3 - Declaração impressa na proposta de que o item cotado atende todas as especificações 

exigidas no Anexo I; 

 

4 - Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos 

diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; 

 

5 - Data, carimbo e assinatura do representante legal no final da proposta; 

  

6 - A responsável pela conferência na entrega e destinação dos referidos equipamentos será 

feita pela gestora do contrato a Sra. MARIA ALICE RODRIGUES MORATTO – ENFERMEIRA 

DO DEPARTAMENTO DE COORDENADORIA TÉCNICA;  

 

7 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza; 

 

8 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 

caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os serviços serem realizados sem ônus adicionais; 
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9 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital; 

 

10 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável; 

 

11 - Não será admitida cotação em quantidade inferior à prevista neste Edital. 

 

12 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após entrega, considerando a data do 

respectivo Recebimento declarado no corpo da Nota Fiscal que deverá ser assinada pela 

Secretaria solicitante, e deverá vir acompanhado de atestado de recebimento das 

mercadorias assinados pelas responsáveis constantes na Cláusula VI, item 6 do edital, se 

atendido as determinações do edital e seus anexos. 

 

13- GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 12 meses após a entrega. 

 

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;    

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;   

 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;   

 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

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

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.   

 

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas a/b/c/d deste subitem 1.1 não precisarão 

constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.   
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1.1.2 - Os documentos descritos nas alíneas do subitem 1.1 deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

 

1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);   

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame;   

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 

ou da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 

seguintes certidões: 

 

c.1) 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;   

 

c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não 

incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei e,   

 

c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 

expedida pela Secretaria Municipal de Finanças.   

 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a 

apresentação da CND-Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito 

com Efeitos de Negativa;   

 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 

f) Prova de regularidade perante o Ministério do Trabalho através da apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 

comprovar a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, Lei n.º 12.440 de 07 de 

julho de 2011.     

 

OBS: As certidões requeridas nas alíneas c.1 e d poderão ser apresentadas unificadas, 

conforme previsto da Portaria MF n0 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela 

Portaria MF n0 443, de 17 de outubro de 2014. 
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1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA   

 

a) Certidão negativa de falência e recuperações judiciais e extrajudiciais, expedida pelo 

Cartório da sede da pessoa jurídica; 

 

1.4 – QUALIFICAÇÃO TECNICA   

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da 

licitação, mediante apresentação de atestados expedidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado. 

 

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  

 

a) Declaração de Situação Regular no Ministério do Trabalho, conforme modelo Anexo IV (em 

papel timbrado da empresa e assinada por seu representante legal); 

 

b) Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou Contratar com a 

Administração conforme modelo do Anexo III (em papel timbrado da empresa e assinada por 

seu representante legal); 

 

c) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação conforme modelo dos 

Anexos II e II-A em papel timbrado da empresa e assinada por seu representante legal;   

 

d) A empresa licitante deverá declarar, em papel timbrado e contendo a assinatura do 

responsável, que se obriga a apresentar caso seja vencedora do certame, em 05 (cinco) dias 

úteis a partir da comunicação, a seguinte documentação, quando couber: 

 

d.1) Cópia da licença para funcionamento do estabelecimento, dentro do prazo de validade, 

expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde a empresa estiver 

instalada. 

d.2) Cópia da autorização para o funcionamento expedida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária ou copia da  equivalente  publicação  feita  no Diário Oficial da União. 

d.3)  Certificado de Boas Praticas. 

 

1.5.1 – Os documentos relacionados nas alíneas a/b e c deste subitem 1.5, não precisarão 

constar do Envelope “Documentação de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  
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2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

 

2.1 - É facultado as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, salvo aqueles abaixo excetuados, pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC 

emitido pelo Município de Jahu, desde que em plena validade, e com a qualificação 

pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do certame.  

 

2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas.  

 

2.3 - Seja o licitante matriz ou a filial, todos os documentos e o CNPJ apresentados 

deverão referir-se a essa matriz ou essa filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.   

 

2.4 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 

participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda 

documentação disposta nos itens 1.2 a 1.5 com o CNPJ da filial, dentro do Envelope 2 – 

Documentos de Habilitação na mesma hora e local descriminado  no preâmbulo deste 

Edital. 

  

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

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, com 

duração mínima de 15 (quinze) minutos.  

 

2 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, os documentos para 

credenciamento (bem como os dados referenciais), e a declaração das microempresas e 

empresas de pequeno porte de que pretendem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei 147 

de 07 de Agosto de 2014, de acordo com modelos estabelecidos nos Anexos II, II-A e VI, ao 

Edital, deverão ser apresentados fora dos Envelopes nos 1 e 2.  

 

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope com a proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 

certame, devendo o pregoeiro informar, se houver, a presença entre os licitantes de 

microempresas e empresas de pequeno porte que farão uso dos benefícios estabelecidos 

pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei 147 de 07 de 

Agosto de 2014. 
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3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto 

não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

 

4 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta.   

 

4.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes.   

 

5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:   

 

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

superiores àquela;   

 

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

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.   

 

6.1 - Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO DO ITEM.  

 

7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

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

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

 

7.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 

ordem de lances.   

 

8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, conforme definido no 

Anexo V, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima 

entre os lances incidirá sobre o preço total do item.   

 

9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, ou depois de decorrido o tempo máximo de 5 (cinco) 

minutos a ser cronometrado para o apregoamento de cada item.  
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10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 

as selecionadas o último preço ofertado.  

 

11. No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:  

 

11.1.  Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, e dentre 

elas estiver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta será 

considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais empresas assim qualificadas, 

a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado nos termos da cláusula 11.2).  

 

11.2. Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como 

microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor, a classificação 

será decidida por sorteio, a ser realizado na própria sessão de julgamento do pregão.  

 

11.3. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

forem de até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que 

esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:  

 

11.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após 

convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de 05 

(cinco) minutos, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;  

 

11.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma do tópico anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 

se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 

item 11.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 

11.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 11.3, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta;  

 

11.3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta  

originalmente vencedora do certame.  

 

12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
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do preço.   

 

13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

 

14 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas. 

 

15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n.º 2, contendo 

os documentos de habilitação de seu autor.  

 

16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 

será habilitado e declarado vencedor do certame.  

 

17 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro, examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 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. 

 

18 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e 

pelos licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito. 

 

19 - Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso pelos interessados, 

suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 

 

20 - A licitante vencedora deverá apresentar no Departamento de Licitações e Compras, 

através de fax ou e-mail, pelo endereço eletrônico licitacao@jau.sp.gov.br, aos cuidados do 

Sr. Pregoeiro, em até o segundo dia útil seguinte contado da data da adjudicação do objeto, 

os novos preços unitários e totais para confecção do instrumento contratual, a partir do valor 

total final do item, conforme Anexo I. 

 

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO   

 

1 - Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as suas razões, no prazo de 03 

(três) dias, contados do dia subsequente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, 

desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual período, que começará a correr 

no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos.    

 

1.1 - O não oferecimento de razões no prazo desta condição fará deserto o recurso. 

mailto:licitacao@jau.sp.gov.br
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1.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, devendo a decisão 

mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade designar dia, hora e lugar para repetição 

dos atos, se for o caso. 

 

2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

 

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro deverá encaminhá-lo, devidamente informado, à 

autoridade competente.   

 

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

 

6 - A adjudicação será feita por ITEM.  

 

7 - Caso não haja manifestação de intenção de recurso, o Pregoeiro, na própria sessão 

pública, adjudicará o objeto do certame à(s) licitante(s) vencedora(s), encaminhando o 

processo para homologação pelo Secretário de Economia e Finanças e publicado no órgão 

competente. 

 

X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO  

 

1 – O objeto desta licitação será entregue no prazo de 30 (trinta) dias, após o 

recebimento da solicitação emitida pela Gestora do contrato, Sra. Maria Alice Rodrigues 

Moratto no Almoxarifado da Secretaria da Saúde,  localizado a Rua Prudente de  Moraes,  

890 , no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.  

 

2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, instalação, diária e hospedagem decorrentes 

da aquisição dos equipamentos e moveis.  

 

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

1 – O Objeto da presente licitação será recebido no Almoxarifado da Secretaria da Saúde, 
localizado a Rua Prudente de  Moraes,  890 ,  Centro, na cidade de Jahu, a qual emitirá um 
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atestado de recebimento pela gestora do contrato determinado, para fiscalização da entrega, 
se atendido as determinações deste Edital e seus anexos.  
 

           1.1 – A responsável pela conferência na entrega e destinação dos referidos 

equipamentos será feita pela gestora do contrato a Sra. MARIA ALICE RODRIGUES 

MORATTO – ENFERMEIRA DO DEPARTAMENTO DE COORDENADORIA TÉCNICA;  

 

2 - Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a 

data, 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, bem como atestado de recebimento, pelo responsável determinado para o 

recebimento e conferência, se atendidas as requisições do Edital e seus anexos.   

 

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:  

 

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

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

  

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após entrega dos equipamentos, 

considerando a data do respectivo Recebimento declarado no corpo da Nota Fiscal que 

deverá ser assinada pela Secretaria solicitante, e deverá vir acompanhado de atestado de 

recebimento das mercadorias assinados pelas responsáveis constantes na Cláusula VI, item 

6 do edital, se atendido as determinações do edital e seus anexos.  

 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada.   

 

3 - O pagamento será feito na Tesouraria do Município de Jahu, ou por ordem bancária de 

acordo com a forma determinada pela contratada.  
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4 - O Município de Jahu não aceitará Boleto Bancário como forma de cobrança de aquisições 

prestadas a esta Administração Municipal. 

 

XIII - DA CONTRATAÇÃO  

 

1 - A aquisição decorrente desta licitação será formalizada mediante elaboração de contrato, 
pelo Departamento de Licitação, cuja minuta integra este edital, como anexo. 
 

1.1 - Por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante a Receita Federal – Previdenciária e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e a Fazenda Nacional, 

estiverem com os prazos de validade vencidos, a administração verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.   

 

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a aquisição não se realizar.   

 

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao Departamento de Licitações e Compras, na Rua Paissandú, 444 
– Jahu (SP), para assinar do termo de contrato.    
 

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XIII, ou se recusar a 

assinar o contrato, serão convocados as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para que fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

 

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

 

1.1. A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação das seguintes penalidades: 
 
a) Advertência por escrito. 
b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO na segunda infração. 
c) Rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) do 
valor do CONTRATO, qualquer que seja a causa e a época da rescisão. 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento ao infrator que 
incidir no item c desta cláusula, de licitar com a Municipalidade local, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 



   

 

 Rua Paissandu, 444 – Cep 17201-900 – Jahu – fone/fax (14) 3602-1718 / 3602-1795 

Email: licitacao@jau.sp.gov.br 

                                                    
                                                             fl. 17 / 41 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU 
“Fundada em 15 de agosto de 1853” 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
Gerência de Licitações e Compras 

 Pregão Presencial nº 053/15 
 

c) Ficará impedida de licitar e contratar com esta Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
1.2. As multas pecuniárias deverão ser colocadas à disposição do órgão licitante, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas contados da data de ciência, por parte da empresa 
CONTRATADA, sob pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial. 
 
1.3. Esta notificação será feita por escrito, ainda que extrajudicialmente. 
 
1.4- As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa.   

 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL   

 

1 – Será exigida garantia mínima de 12 meses a contar da data de emissão da nota fiscal.  

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas 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.   

 

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.    

 

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata.    

 

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.   

 

4 - O resultado do presente certame e demais atos pertinentes e passíveis de divulgação, 

serão publicados nos mesmos veículos utilizados originalmente.   

 

5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais proponentes ficarão à 

disposição para retirada no Departamento de Licitações e Compras, na rua Paissandú, 444 – 

Jahu (SP), após a assinatura do contrato, pelos licitantes vencedores.   

 

6 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 
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6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e será protocolada no Depto. 

de Licitações e Compras, que enviará a Secretaria requisitante e após conhecimento decidirá 

no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.   

 

6.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame.   

 

6.3 - Admite-se impugnações e recursos por fax-símile (0XX14–3602-1719), ou e-mail 

(licitação.jau.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada a protocolização do 

original, na Seção de Protocolo, no prazo de 48 horas. 

 

7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

8 - Integram o presente Edital: 

 

8.1 – Anexo I – Relatório Descritivo dos Equipamentos Relativos ao Objeto da Licitação;   

 

8.2 – Anexo II e Anexo II.A – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

(a empresa licitante,se for microempresa ou empresa de pequeno porte, e desejar fazer prova 

de sua regularidade fiscal  apenas no momento da contratação, deverá optar por apresentar 

declaração semelhante a apresentada no modelo do anexo II A, em substituição ao Anexo II 

acima);  

  

8.3 – Anexo III - Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou Contratar 

com a Administração; 

 

8.4 – Anexo IV – Declaração de Situação Regular no Ministério do Trabalho;  

 

8.5 – Anexo V – Tabela de Redução mínima de valores entre lances; 

 

8.6 – Anexo VI – Declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de 

pequeno porte nos termos do artigo 3 da Lei Complementar n 123/06; 

 

8.7 – Anexo VII – Minuta do Contrato. 

 

9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Jahu, estado de São Paulo.  

 

Jahu, 04 de agosto de 2015. 

 

LUIS VICENTE FEDERICI 

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 
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ANEXO I 

RELATÓRIO DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS  E  MOVEIS  PARA ENFERMAGEM  

 

PROCESSO nº 1164-PG/2015 - Pregão Presencial nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

DESCRIÇÃO QTDE 

ITEM 01 
 Carro Transporte de Material de Limpeza : Construído em chapa inox, com suporte para vassoura, rodo, 

dois baldes, divisórias para guarda de materiais diversos, suporte para saco de lixo, rodas de 3”, e pára-
choque de borracha. 

8 

ITEM 02 
 Carro Maca simples:Com grade e sem estofado em epóxi: Garantia 12 meses; Leito em chapa de aço 

com regulagem na cabeceira; Estrutura tubular em aço; Com grades; Pés com rodízios de 4” sendo 2 
com freios; Acabamento com pintura eletrostática a pó, Epóxi; Dimensões: 1,85m altura x 0,55m largura 
x 0,80m altura 

1 

ITEM 03 
 Biombo  – Diferenciais: Armação em Aço, Extremamente leve, Tecidos técnicos desenvolvidos para área 

hospitalar, Rodízio próprio para uso hospitalar, Capas removíveis facilitando a higienização, Diversas 
cores, Toda estrutura branca, inclusive rodízios e ponteiras.  Descrição: Estrutura em aço com tubo de 
5/8 e pintura eletrostática, Opções com ponteira ou rodízios em plástico liso, Medidas: 1,78 metros de 
altura total (1,50 metros de altura do tecido ) x 0,60 de largura para cada parte, Peso: 2,10 quilos cada 
parte.  Tecido Humanité: Tecido 100% Poliester com repelência a água e óleo, antimicrobiano, Anti 
Fungo Clariant que, alem de inibir o crescimento de fungos e bactérias mantém o tecido com aparência 
de frescor, Cor Azul, Rodízio modelo básico branco. 

3 

ITEM 04 
 Braçadeira de Injeção  Braçadeira para Injeção Endovenosa, Coluna Inferior em Tubo Redondo Pintado 

na Cor Branca, Haste Superior nm Tubo Cromado, Concha em Aço Inoxidável com acabamentoboleado 
(Anti-Cortante,Estofado ), Movimento Regulável, Base em Ferro Fundido, Altura Regulável Mínima de 
0,85 e  áxima de 1,25m. 

10 

ITEM 05 
 Suporte Soro  Vertical Prata com rodízio: Características: Altura regulável; Altura mín. 1,20m e Max: 

2,00m; 4 ganchos em inox 304; Capacidade para 8 bolsas; 4 rodizios. Especificações Técnicas: Tubo 
externo em alumínio com parede 2 mm no diâmetro 31,75 mm; Tubo interno em alumínio com parede 
1,5 mm no diâmetro 22,22 mm; Tratamento de superfície e pintura epóxi a 190º C.  Peso: 1,900 Kg 

2 

ITEM 06 
 Carro de Curativo: Estrutura em tubos arredondados de aço inoxidável; tampo e prateleira em chapa de 

aço inoxidável; Rodas de 3 de diâmetro; Para choque de proteção em toda a volta do tampo; medidas 
Externas: Comprimento: 935 mm, Largura: 510 mm, Altura:890 mm. 

1 

ITEM 07 
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Escada de 02 degraus:  Escada de 02 degraus material de confecção /acabamento em aço / ferro 
pintado, sendo os degraus emborrachados. 9 

ITEM 08 
 Laringoscópio infantil  De 03 lâminas: Laringoscópio convencional em aço inoxidável, acompanha 3 

lâminas  curvas, nos tamanhos infantil (nº 1) médio (nº2) e adulto (nº 3), com lâmpadas. O Kit é 
acompanhado em estojo exclusivo característica Física Especificação: Laringoscópio com kit adulto e 
infantil com lâminas curvas, em aço inoxidável. 01 Cabo adulto para uso de pilhas médias 03 lâminas 
curvas 2/3/4/ e 01 cabo infantil para uso de pilhas médias 03 lâminas curvas 0/1/2 para uso em 
intubação 

4 

ITEM 09 
 Laringoscópio adulto De 03 lâminas: Laringoscópio convencional em aço inoxidável, acompanha 3 

lâminas  curvas, nos tamanhos infantil (nº 1) médio (nº2) e adulto (nº 3), com lâmpadas. O Kit é 
acompanhado em estojo exclusivo característica Física Especificação: Laringoscópio com kit adulto e 
infantil com lâminas curvas, em aço inoxidável. 01 Cabo adulto para uso de pilhas médias 03 lâminas 
curvas 2/3/4/ e 01 cabo infantil para uso de pilhas médias 03 lâminas curvas 0/1/2 para uso em 
intubação. 

4 

ITEM 10 
 Estetoscópio Biauricular Adulto, Cardiológico – Hastes e cabeça em aço inoxidável, tubo duplo, mola 

central ajustável, diafragma de alta sensibilidade em aço inox. Garantia mínima de 01 ano. 
23 

ITEM 11 
 Estetoscópio Infantil – Baixo peso, Diafragmas de alta sensibilidade, versão pediátrico, tubo moldado 

em PVC de peça única para melhor transmissão do som, 1 ano de garantia 
1 

ITEM 12 
 Oxímetro de Pulso: Curva Pletismográfica; Totalmente digital com teclado em membrana; Visor em 

display gráfico cristal líquido; Bateria interna recarregável; Spo2 com curva pletismografica e freqüência 
cardíaca. 

7 

ITEM 13 
 Detector  Fetal Digital de freqüência cardíaca fetal portátil. Para monitoração contínua de freqüência 

Cardíaca fetal. Tipo Portátil. Peça única de mão (Palm top) com transdutor de 2 Mhz. Autofalante 
embutido de 1,2 W e gabinete em ABS. Display LCD com mostrador digital, apresentação de F.C.F. 
 Escala de medição da FCF de 50 a 240 bpm. Controle de volume; Saída p/ fone de ouvido . Acessórios 
que acompanham: Alça para pescoço; Bolsa para transporte.  Alimentação: Bateria 9 V recarregável. 
Acompanha Carregador de Bateria. Desligamento automático após 5 minutos sem uso. 

7 

ITEM 14 
 Esfignomanometro Infantil Mecanismo suíço, envolvido por capa flexível; braçadeira de velcro em 

nylon; manguito e bulbo em látex. Procedência – Nacion. 
16 

ITEM 15 
 Esfignomanimetro Adulto Aparelho aprovado pelo INMETRO; Manômetro de alta precisão; manguito 

com pêra em látex de qualidade superior; braçadeira em nylon com fecho e metal; estojo para viagem. 28 

ITEM 16 
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Negatoscópio  De 02 corpos (raio x), construído com chapa de aço tratado e pintado, cor branca, parte 
frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de 2 lâmpadas de 15 w  (para cada 
corpo) acionadas por reatores eletrônicos.  Acendimento independente para cada corpo através de 
interruptor, alimentação 110 V ou 220V, Dimensões: 49,5 X 38 X 8 cm, Visualização Aproximada 710 X 
410 mm. 

1 

ITEM 17 
 AUTOCLAVE HORIZONTAL COMPACTA, CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 56 LITROS, COM BOMBA DE 

VACUO. Voltagem: 220Volts. Indicação: Esterelização através de vapor saturado sob-pressão com 
secagem, para diversos instrumentais, roupagem cirúrgica, luvas, vidrarias, e outras que a suportem. 
Funcionamento: Com despressurização, desaeração e ciclos totalmente automáticos, pelo comando 
eletrônico microprocessado, com possibilidade de seleção a escolha do operador ou usurário 
préconfigurada de mínimo 09 ciclos de esterilização com temperaturas de 121ºC, 127ºC e 134ºC e 01 
(um) único ciclo extra somente de secagem. Porta: Construída em aço inoxidável, com manípulo termo-
isolante de duplo estágio de travamento/ fechamento. A porta com um revestimento próprio em 
termoplástico que evitará a temperatura elevada ao ambiente, na porta com guarnição em silicone para 
vedação junto a câmara de esterilização. No travamento dispositivo eletrônico por micro-swith que 
aciona o alarme no equipamento se a porta não estiver corretamente fechada.Câmara: Câmara 
construída em aço inoxidável AISI 304 (conforme Norma Brasileira NBR-11.816:2003  Gabinete: 
Revestido em aço com tratamento anti-corrosivo/anti-oxidante e pintura em epóxi, ou em aço inox AISI 
304 ou material superior. Painel: Comando IHM-Interface Homem Máquina com visor de cristal liquido 
(LCD) alfanumérico com iluminação interna com teclado protegido por membrana (para seleção e 
partida dos ciclos)monitoração e indicação da temperatura de 121ºC, 127 ºC e 134ºC, controle preciso 
da pressão da câmara de esterilização, Tempo de exposição ao ciclo de esterilização; Tempo de 
esterilização; Valores de vácuo na secagem; fases e processos do ciclo ou falhas entre outros; Comando: 
Controlador eletrônico microprocessado gerencial de todo o ciclo e os parâmetros, tais como:tempo; 
pressão e temperatura. Deverá ser composto por intermédio dos seguintes componentes são: 
transdutor de pressão eletrônico (para controle preciso no sistema da pressão);  Controle de 
temperatura da manutenção da temperatura na câmara interna controlada pelo comando, com 
medidas através de sensor de termoresistencia de platina tipo PT-100 classe “A”; Alarmes audiovisuais 
em caso de desvios dos parâmetros durante o ciclo ou falhas e outros; Geração de Vapor: Gerador de 
vapor próprio por meio de aquecimento elétrico por resistência com potencia não superior a 2400 
Watts instalada no interior da câmara interna, visando uma melhor economia de energia com consumo 
médio de 2 KW/h, o equipamento deverá desligar automaticamente quando atingida a temperatura 
programada. Sistema de Segurança: Válvula de segurança calibrada e lacrada p/ sob controle de pressão 
e leitura digital da pressão da câmara interna; válvula segurança termostática para sobre temperatura; 
termostato de segurança; fusíveis; sistema de alarme controlada por micro-swith em caso de porta 
aberta; sensores de segurança e informações do processo por PT-100 classe A; no mínimo 11 (onze) 
tipos de alarmes; na existência e identificação de falhas pelo controle deverá ter disponibilidade de 
despressurização manual e descarga de água; entre outros. Deverá ter pés reguláveis construídos de 
borracha para segurança e nivelamento do equipamento. Reservatório: Possui reservatório construído 
em polipropileno com capacidade mínima de 03 (três) litros de água com sistema de abastecimento 
para câmara e drenagem automáticos. Dimensões internas mínimas: Diâmetro 300 mm X Profundidade 
790mm, com 56 litros; Dimensões externas máximas do gabinete: Altura 45,0 mm X Largura 60,50 mm X 
Profundidade 96,0 mm; Sistema de Secagem: Deverá ter no mínimo um único exclusivo ciclo com 
secagem com porta fechada para garantir o processo evitando a contaminação.OU Sistema de Secagem: 
Realizado com auxílio da bomba de vácuo para remoção da umidade, remoção do ar residual da câmara 
interna, agindo na penetração do vapor nos materiais, no final terá eficácia na secagem com diminuição 
do tempo e do processo dos diversos materiais (ex. material metálico, têxtil, vidraria vazia em geral, etc) 
que são destinados a suportarem o processo; Acompanhar o equipamento: Suporte com 03 bandejas 

1 
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removíveis para acomodação de materiais, ambos construídos em aço inoxidável AISI 304; Manual de 
operação/manutenção; fio terra; mangueira entre outros 

ITEM 18 
 Balança antropométrica para obesos Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; Régua 

antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 mts; Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de 
largura com backlight; Iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima; Plataforma 
390 x 340cm; Estrutura em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta eletrostática a pó; Padrão na 
cor branca; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 
90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo 
INMETRO e aferidas pelo IPEM. 

4 

ITEM 19 
 Eletrocardiógrafo de Papel Eletrocardiógrafo (ECG) Digital 12 Canais 12 Derivações Simultâneas 

Cardiocare 2000: Características Técnicas: Imprime ondas de ECG de 12 canais em papel tamanho A4 
em um relatório de vários canais, incluindo formulário 3CH + 1RHY, 6CH + 1 RHY e 12 CHRHY; Grava 01 
canal por minuto e imprime num relatório em papel A4; 12 canais são impressos simultaneamente e 
continuamente em tempo real;Parâmetros de medida tais como freqüência cardíaca, intervalo PR, 
duração do QRS, eixos QT/QTc, P-R-T, necessários para o diagnóstico, são impressos junto com o ECG no 
relatório de saída após cálculos automáticos. A auto-analise possibilita 25 diagnósticos.  Para um 
diagnóstico conveniente, o ECG pode ser impresso após alteração em configurações do sistema, tais 
como o filtro, o nível do sinal, velocidade de impressão, forma do canal, canal dos dados gravados do 
ECG.  Fácil de carregar, com a bateria recarregável interna.  A informação do paciente e a identificação 
do usuário podem ser incorporadas e impressas com o ECG, para um controle efetivo do hospital.  
Laudo interpretativo baseado no avanço código Minnesota; Operação em modo manual e modo 
automático; Aquisição das 12 derivações pressionando apenas uma tecla; Memória o último exame 
realizado; Teclado alfanumérico para 53entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal 
líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de 
eletrodos; Proteção contra descarga de desfibriladores; Atualização do software pela internet 
gratuitamente.  Acompanha: Cabo de força 03 pinos; Cabo paciente 10 vias; Conjunto de 06 eletrodos 
precordiais e 04 eletrodos de membro; 01 bobina de papel termo sensível; 01 tubo de gel condutor; 
Fusível (3A 250V, 2EA/5A 250V, 1EA); Manual de Operações em português (1EA); Cabo Potencial de 
Equalização (1 EA); Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática d 110 e 220 Volts.  
Opcionais: carrinho de transporte; Braço para o Cabo Paciente; Bateria Interna.  

3 

ITEM 20 
 Foco Refletor Ambulatorial Foco de Luz fria com espelho: Foco de luz auxiliar para exames clínicos. Com 

haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 e 
150cm. Pintura em epóxi à 250”  Celsius de alta resistência. Base do pedestal com 4 rodízios 
proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica selecionável em 
110 ou 220vlts. Lâmpada Halógena  12Vx20W. 

1 

ITEM 21 
 Reanimador Pulmonar Adulto (ambu) Ambú de silicone adulto: Descrição: Ambu de silicone adulto com 

reservatório de O2. Especificações: Inquebráveis, de grande durabilidade e facilmente desmontáveis 
para limpeza e esterilização. <BR> modelo adulto. Requisitos: Fabricados em silicone, autoclaváveis a 
121ºC e esterilizáveis a Óxido de etileno, para primeiros socorros em situações de emergência. Itens 
inclusos: Extremamente confiáveis, possuem válvula de segurança, reservatório de O2, máscara e 
conector.  Dados Técnicos: Para uso adulto, capacidade do reservatório 1600 ml, Peso 1,0001. 

4 

ITEM 22 
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Reanimador Pulmonar (ambú) Pediatrico Ambú de silicone infantil: Descrição: Ambu de silicone infantil 
com reservatório de O2. Especificações: Inquebráveis, de grande durabilidade e facilmente 
desmontáveis para limpeza e esterilização. <BR> modelo adulto. Requisitos: Fabricados em silicone, 
autoclaváveis a 121ºC e esterilizáveis a Óxido de etileno, para primeiros socorros em situações de 
emergência. Itens inclusos: Extremamente confiáveis, possuem válvula de segurança, reservatório de 
O2, máscara e conector.  Dados Técnicos: Para uso infantl, capacidade do reservatório 500 ml, Peso 
1,0001 

4 

ITEM 23 
 DEA – DISFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRIÇÃO: DESFIBRILADOR com REGISTRO NA ANVISA: 

com Bateria interna, portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para 
facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda ?R?. 
Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de 
pás internas/externas adulto e infantil, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a 
pá utilizada (adulto ou infantil - adulto interno e infantil externo). CARACTERÍSTICAS Circuito que anula 
carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, 
descarga acionada por RELÉ A VÁCUO, para maior segurança e confiabilidade. Teste das pás 
diretamente no equipamento com lâmpada neôn para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 
20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 
240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos 
dependendo da carga selecionada . 

1 

ITEM 24 
 Mesa Ginecológica para exame  Construída em tubos pintados de 1” ¼, Leito estofado dividido em 3 

partes, Encosto regulável e apoio para os pés, Assento fixo, Pés com ponteiras plásticas, Dimensões:- 
1,80x0,50x0,80m, Revestimento em courvim, Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. 

3 

ITEM 25 
 Esfignomanometro Obeso Momanometro para uso clinico e diagnóstico de pressão arterial com 

braçadeira tamanho obeso,  Manômetro de alta precisão, Manguito com pêra em látex de qualidade 
superior , Braçadeira em nylon(ou algodão) com fecho de metal. Faixa de medição de 0 a 300 mm/Hg  
Alcance da braçadeira de 35 a 51 cm, Acompanha esfigmomanometro com manômetro aneróide, 
braçadeira obeso, pêra com válvula e bolsa ,equipamento aprovado INMETRO/ IPEM. 

4 

ITEM 26 
 Seladora de pedal –  Controle da temperatura através de termostato;Acionamento através de 

pedal;Mesa de apoio com controle de altura; Comprimento da solda 350 mm( sem limitações laterais); 
Largura da solda 12 mm;Estrutura em chapa de aço 18 ; Pintura epóxi;Voltagem: 110V ou 
220V;Dimensões:350x250x940 Garantia: 12 meses para defeito de fabricação. 

1 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

PROCESSO nº 1164-PG/2015 - Pregão Presencial nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS  DE  ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada 

pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2015. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO II.A 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO PRÉVIA – ESPECÍFICA PARA MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

AO  

MUNICÍPIO DE JAHU 

At. – Sr. Pregoeiro e equipe de apoio 

 

 

PROCESSO nº 1164-PG/2015 - Pregão Presencial nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

 

A___________(nome da licitante)____________________________, qualificada como 

microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), 

inscrita no CNJP sob no. ______, com sede à _________________ _________________, nos 

termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que 

cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do edital em 

epígrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, que serão provados 

no momento da contratação, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123 de 14 

de dezembro de 2006. 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

______(Local)______________, __(Data)______________ 

_______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

“DECLARAÇÃO” 

AO 

MUNICÍPIO DE JAHU 

At. Sr. Pregoeiro e equipe de apoio 

 

PROCESSO nº 1164-PG/2015 - Pregão Presencial nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS  DE  ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço 

completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para 

fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 

e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2015. 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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   ANEXO IV 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

AO 

MUNICÍPIO DE JAHU 

A/C: Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio 

 

  

PROCESSO nº 1164-PG/2015 - Pregão Presencial nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

 

Eu, ________________________________________, 

representante legal da Empresa _________________________________, interessada em 

participar no processo licitatório acima identificado, do Município de Jahu, DECLARO sob 

penas da Lei, que nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1.989, a mesma encontra-se em situação regular diante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal. 

 

 

(cidade) _____ de ______de______. 

 

 

________________________ 

Representante legal 

Nome 

Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Rua Paissandu, 444 – Cep 17201-900 – Jahu – fone/fax (14) 3602-1718 / 3602-1795 

Email: licitacao@jau.sp.gov.br 

                                                    
                                                             fl. 29 / 41 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU 
“Fundada em 15 de agosto de 1853” 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
Gerência de Licitações e Compras 

 Pregão Presencial nº 053/15 
 

ANEXO V 

TABELA DE REDUÇÃO MÍNIMA DE VALOR DE LANCE  

 

PROCESSO nº 1164-PG/2015 - Pregão Presencial nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

Item 
 Valor mínimo de Redução 

por Lance  

1  R$                          35,00  

2  R$                          15,00  

3  R$                          16,00  

4  R$                          16,00  

5  R$                            3,00  

6  R$                            3,00  

7  R$                          10,00  

8  R$                          20,00  

9  R$                          20,00  

10  R$                            4,00  

11  R$                            3,00  

12  R$                       230,00  

13  R$                          40,00  

14  R$                          10,00  

15  R$                          18,00  

16  R$                            5,00  

17  R$                       130,00  

18  R$                          60,00  

19  R$                       200,00  

20  R$                            4,00  

21  R$                            7,00  

22  R$                            7,00  

23  R$                          60,00  

24  R$                          45,00  

25  R$                            3,50  

26  R$                            4,50  
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 ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÃO ENQUADRADAS COMO 

MICROEMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º 

DA LEI COMPLEMENTAR N 123/06 

“DECLARAÇÃO” 

AO  

MUNICÍPIO DE JAHU 

At. – Sr. Pregoeiro e equipe de apoio 

 

PROCESSO nº 1164-PG/2015 - Pregão Presencial nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

 

 

A________(nome da licitante)______________________________, qualificada como 

microempresa ( ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), 

inscrita no CNJP sob no. ______, com sede à __________________________________, 

declara para os devidos fins de direito que pretende postergar a comprovação da regularidade 

fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate 

quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

_____(Local)______________, __(Data)______________ 

__________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

 

 

Observação: O texto acima pode ser adaptado pela interessada, no sentido de não utilizar as duas 
opções explicitadas e sim somente uma delas, especialmente no caso de não necessitar a postergação 
de comprovação de regularidade fiscal. Individualmente são elas: 

a) pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da retirada da 
autorização de fornecimento... 
b) pretende ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas... 
 

...nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO DE OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS  DE  

ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE JAHU E A(S) EMPRESA(S)....................... . 

 

                     Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE JAHU, CNPJ: 

46.195.079/0001-54, com sede na Rua Paissandu, N.º 444, neste ato representado por seu 

Secretário Municipal de Economia e Finanças, o Sr. LUÍS VICENTE FEDERICI, brasileiro, 

solteiro, advogado, portador do CPF n.º 221.327.858-05, RG n.º 32.884.865-7, residente e 

domiciliado na Rua Passaindu, 767 – Centro – Jahu-SP – CEP: 17.201-330, a Gerente da 

Secretaria da Saúde, a Sra. RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA CASTRO, brasileira, 

casada, enfermeira, portadora do RG n.º 11.694.697-0 e CPF nº 057.609.198-73, residente e 

domiciliada na Rua Rafael Waldrighi, nº 273, Vila XV – CEP: 17211-140, na cidade de 

Jahu/SP a seguir designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado como 

CONTRATADA a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.N.P.J n.º 

XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com endereço na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXX, 

XXXXXXX – CEP: XX.XXX-XXX – XXXXXXXXXXXXXXX/XX; neste ato representada por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, portador 

do RG nº XX.XXX.XXX-X XXX/XX e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na 

XXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, XXXXXXXXXXXXX – CEP: XX.XXX-XXX – 

XXXXXXXXXXXXXX/XX, que este subscreve, nos termos da licitação nº 053/15 - Modalidade 

“Pregão Presencial” na qual saiu-se vencedora, por escolha do Sr. Pregoeiro e consequente 

homologação de autoridade municipal competente, têm entre si, justo e contratado o seguinte: 

 

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS  

DE  ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, conforme descrição abaixo:  

 

DESCRIÇÃO QTDE 

ITEM 01 
 Carro Transporte de Material de Limpeza: Construído em chapa inox, com suporte para vassoura, rodo, 

dois baldes, divisórias para guarda de materiais diversos, suporte para saco de lixo, rodas de 3”, e pára-
choque de borracha. 

8 

ITEM 02 
 Carro Maca simples: Com grade e sem estofado em epóxi: Garantia 12 meses; Leito em chapa de aço 

com regulagem na cabeceira; Estrutura tubular em aço; Com grades; Pés com rodízios de 4” sendo 2 
com freios; Acabamento com pintura eletrostática a pó, Epóxi; Dimensões: 1,85m altura x 0,55m largura 
x 0,80m altura 

1 
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ITEM 03 
 Biombo – Diferenciais: Armação em Aço, Extremamente leve, Tecidos técnicos desenvolvidos para área 

hospitalar, Rodízio próprio para uso hospitalar, Capas removíveis facilitando a higienização, Diversas 
cores, Toda estrutura branca, inclusive rodízios e ponteiras.  Descrição: Estrutura em aço com tubo de 
5/8 e pintura eletrostática, Opções com ponteira ou rodízios em plástico liso, Medidas: 1,78 metros de 
altura total (1,50 metros de altura do tecido ) x 0,60 de largura para cada parte, Peso: 2,10 quilos cada 
parte.  Tecido Humanité: Tecido 100% Poliester com repelência a água e óleo, antimicrobiano, Anti 
Fungo Clariant que, alem de inibir o crescimento de fungos e bactérias mantém o tecido com aparência 
de frescor, Cor Azul, Rodízio modelo básico branco. 

3 

ITEM 04 
 Braçadeira de Injeção  Braçadeira para Injeção Endovenosa, Coluna Inferior em Tubo Redondo Pintado 

na Cor Branca, Haste Superior nm Tubo Cromado, Concha em Aço Inoxidável com acabamentoboleado 
(Anti-Cortante,Estofado ), Movimento Regulável, Base em Ferro Fundido, Altura Regulável Mínima de 
0,85 e  áxima de 1,25m. 

10 

ITEM 05 
 Suporte Soro Vertical Prata com rodízio: Características: Altura regulável; Altura mín. 1,20m e Max: 

2,00m; 4 ganchos em inox 304; Capacidade para 8 bolsas; 4 rodizios. Especificações Técnicas: Tubo 
externo em alumínio com parede 2 mm no diâmetro 31,75 mm; Tubo interno em alumínio com parede 
1,5 mm no diâmetro 22,22 mm; Tratamento de superfície e pintura epóxi a 190º C.  Peso: 1,900 Kg 

2 

ITEM 06 
 Carro de Curativo: Estrutura em tubos arredondados de aço inoxidável; tampo e prateleira em chapa de 

aço inoxidável; Rodas de 3 de diâmetro; Para choque de proteção em toda a volta do tampo; medidas 
Externas: Comprimento: 935 mm, Largura: 510 mm, Altura:890 mm. 

1 

ITEM 07 
 Escada de 02 degraus: Escada de 02 degraus material de confecção /acabamento em aço / ferro 

pintado, sendo os degraus emborrachados. 9 

ITEM 08 
 Laringoscópio infantil De 03 lâminas: Laringoscópio convencional em aço inoxidável, acompanha 3 

lâminas  curvas, nos tamanhos infantil (nº 1) médio (nº2) e adulto (nº 3), com lâmpadas. O Kit é 
acompanhado em estojo exclusivo característica Física Especificação: Laringoscópio com kit adulto e 
infantil com lâminas curvas, em aço inoxidável. 01 Cabo adulto para uso de pilhas médias 03 lâminas 
curvas 2/3/4/ e 01 cabo infantil para uso de pilhas médias 03 lâminas curvas 0/1/2 para uso em 
intubação 

4 

ITEM 09 
 Laringoscópio adulto De 03 lâminas: Laringoscópio convencional em aço inoxidável, acompanha 3 

lâminas  curvas, nos tamanhos infantil (nº 1) médio (nº2) e adulto (nº 3), com lâmpadas. O Kit é 
acompanhado em estojo exclusivo característica Física Especificação: Laringoscópio com kit adulto e 
infantil com lâminas curvas, em aço inoxidável. 01 Cabo adulto para uso de pilhas médias 03 lâminas 
curvas 2/3/4/ e 01 cabo infantil para uso de pilhas médias 03 lâminas curvas 0/1/2 para uso em 
intubação. 

4 

ITEM 10 
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Estetoscópio Biauricular Adulto, Cardiológico – Hastes e cabeça em aço inoxidável, tubo duplo, mola 
central ajustável, diafragma de alta sensibilidade em aço inox. Garantia mínima de 01 ano. 

23 

ITEM 11 
 Estetoscópio Infantil – Baixo peso, Diafragmas de alta sensibilidade, versão pediátrico, tubo moldado 

em PVC de peça única para melhor transmissão do som, 1 ano de garantia 
1 

ITEM 12 
 Oxímetro de Pulso: Curva Pletismográfica; Totalmente digital com teclado em membrana; Visor em 

display gráfico cristal líquido; Bateria interna recarregável; Spo2 com curva pletismografica e freqüência 
cardíaca. 

7 

ITEM 13 
 Detector  Fetal Digital de freqüência cardíaca fetal portátil. Para monitoração contínua de freqüência 

Cardíaca fetal. Tipo Portátil. Peça única de mão (Palm top) com transdutor de 2 Mhz. Autofalante 
embutido de 1,2 W e gabinete em ABS.  Display LCD com mostrador digital, apresentação de F.C.F. 
 Escala de medição da FCF de 50 a 240 bpm. Controle de volume; Saída p/ fone de ouvido . Acessórios 
que acompanham: Alça para pescoço; Bolsa para transporte.  Alimentação: Bateria 9 V recarregável. 
Acompanha Carregador de Bateria. Desligamento automático após 5 minutos sem uso. 

7 

ITEM 14 
 Esfignomanometro Infantil Mecanismo suíço, envolvido por capa flexível; braçadeira de velcro em 

nylon; manguito e bulbo em látex. Procedência – Nacion. 
16 

ITEM 15 
 Esfignomanimetro Adulto Aparelho aprovado pelo INMETRO; Manômetro de alta precisão; manguito 

com pêra em látex de qualidade superior; braçadeira em nylon com fecho e metal; estojo para viagem. 28 

ITEM 16 
 Negatoscópio  De 02 corpos (raio x), construído com chapa de aço tratado e pintado, cor branca, parte 

frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de 2 lâmpadas de 15 w  (para cada 
corpo) acionadas por reatores eletrônicos.  Acendimento independente para cada corpo através de 
interruptor, alimentação 110 V ou 220V, Dimensões: 49,5 X 38 X 8 cm, Visualização Aproximada 710 X 
410 mm. 

1 

ITEM 17 
 AUTOCLAVE HORIZONTAL COMPACTA, CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 56 LITROS, COM BOMBA DE 

VACUO. Voltagem: 220Volts. Indicação: Esterelização através de vapor saturado sob-pressão com 
secagem, para diversos instrumentais, roupagem cirúrgica, luvas, vidrarias, e outras que a suportem. 
Funcionamento: Com despressurização, desaeração e ciclos totalmente automáticos, pelo comando 
eletrônico microprocessado, com possibilidade de seleção a escolha do operador ou usurário 
préconfigurada de mínimo 09 ciclos de esterilização com temperaturas de 121ºC, 127ºC e 134ºC e 01 
(um) único ciclo extra somente de secagem. Porta: Construída em aço inoxidável, com manípulo termo-
isolante de duplo estágio de travamento/ fechamento. A porta com um revestimento próprio em 
termoplástico que evitará a temperatura elevada ao ambiente, na porta com guarnição em silicone para 
vedação junto a câmara de esterilização. No travamento dispositivo eletrônico por micro-swith que 
aciona o alarme no equipamento se a porta não estiver corretamente fechada.Câmara: Câmara 
construída em aço inoxidável AISI 304 (conforme Norma Brasileira NBR-11.816:2003  Gabinete: 
Revestido em aço com tratamento anti-corrosivo/anti-oxidante e pintura em epóxi, ou em aço inox AISI 
304 ou material superior. Painel: Comando IHM-Interface Homem Máquina com visor de cristal liquido 

1 
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(LCD) alfanumérico com iluminação interna com teclado protegido por membrana (para seleção e 
partida dos ciclos)monitoração e indicação da temperatura de 121ºC, 127 ºC e 134ºC, controle preciso 
da pressão da câmara de esterilização, Tempo de exposição ao ciclo de esterilização; Tempo de 
esterilização; Valores de vácuo na secagem; fases e processos do ciclo ou falhas entre outros; Comando: 
Controlador eletrônico microprocessado gerencial de todo o ciclo e os parâmetros, tais como:tempo; 
pressão e temperatura. Deverá ser composto por intermédio dos seguintes componentes são: 
transdutor de pressão eletrônico (para controle preciso no sistema da pressão);  Controle de 
temperatura da manutenção da temperatura na câmara interna controlada pelo comando, com 
medidas através de sensor de termoresistencia de platina tipo PT-100 classe “A”; Alarmes audiovisuais 
em caso de desvios dos parâmetros durante o ciclo ou falhas e outros; Geração de Vapor: Gerador de 
vapor próprio por meio de aquecimento elétrico por resistência com potencia não superior a 2400 
Watts instalada no interior da câmara interna, visando uma melhor economia de energia com consumo 
médio de 2 KW/h, o equipamento deverá desligar automaticamente quando atingida a temperatura 
programada. Sistema de Segurança: Válvula de segurança calibrada e lacrada p/ sob controle de pressão 
e leitura digital da pressão da câmara interna; válvula segurança termostática para sobre temperatura; 
termostato de segurança; fusíveis; sistema de alarme controlada por micro-swith em caso de porta 
aberta; sensores de segurança e informações do processo por PT-100 classe A; no mínimo 11 (onze) 
tipos de alarmes; na existência e identificação de falhas pelo controle deverá ter disponibilidade de 
despressurização manual e descarga de água; entre outros. Deverá ter pés reguláveis construídos de 
borracha para segurança e nivelamento do equipamento. Reservatório: Possui reservatório construído 
em polipropileno com capacidade mínima de 03 (três) litros de água com sistema de abastecimento 
para câmara e drenagem automáticos. Dimensões internas mínimas: Diâmetro 300 mm X Profundidade 
790mm, com 56 litros; Dimensões externas máximas do gabinete: Altura 45,0 mm X Largura 60,50 mm X 
Profundidade 96,0 mm; Sistema de Secagem: Deverá ter no mínimo um único exclusivo ciclo com 
secagem com porta fechada para garantir o processo evitando a contaminação.OU Sistema de Secagem: 
Realizado com auxílio da bomba de vácuo para remoção da umidade, remoção do ar residual da câmara 
interna, agindo na penetração do vapor nos materiais, no final terá eficácia na secagem com diminuição 
do tempo e do processo dos diversos materiais (ex. material metálico, têxtil, vidraria vazia em geral, etc) 
que são destinados a suportarem o processo; Acompanhar o equipamento: Suporte com 03 bandejas 
removíveis para acomodação de materiais, ambos construídos em aço inoxidável AISI 304; Manual de 
operação/manutenção; fio terra; mangueira entre outros 

ITEM 18 
 Balança antropométrica para obesos Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; Régua 

antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 mts; Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de 
largura com backlight; Iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima; Plataforma 
390 x 340cm; Estrutura em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta eletrostática a pó; Padrão na 
cor branca; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 
90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo 
INMETRO e aferidas pelo IPEM. 

4 

ITEM 19 
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Eletrocardiógrafo de Papel Eletrocardiógrafo (ECG) Digital 12 Canais 12 Derivações Simultâneas 
Cardiocare 2000: Características Técnicas: Imprime ondas de ECG de 12 canais em papel tamanho A4 
em um relatório de vários canais, incluindo formulário 3CH + 1RHY, 6CH + 1 RHY e 12 CHRHY; Grava 01 
canal por minuto e imprime num relatório em papel A4; 12 canais são impressos simultaneamente e 
continuamente em tempo real;Parâmetros de medida tais como freqüência cardíaca, intervalo PR, 
duração do QRS, eixos QT/QTc, P-R-T, necessários para o diagnóstico, são impressos junto com o ECG no 
relatório de saída após cálculos automáticos. A auto-analise possibilita 25 diagnósticos.  Para um 
diagnóstico conveniente, o ECG pode ser impresso após alteração em configurações do sistema, tais 
como o filtro, o nível do sinal, velocidade de impressão, forma do canal, canal dos dados gravados do 
ECG.  Fácil de carregar, com a bateria recarregável interna.  A informação do paciente e a identificação 
do usuário podem ser incorporadas e impressas com o ECG, para um controle efetivo do hospital.  
Laudo interpretativo baseado no avanço código Minnesota; Operação em modo manual e modo 
automático; Aquisição das 12 derivações pressionando apenas uma tecla; Memória o último exame 
realizado; Teclado alfanumérico para 53entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal 
líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de 
eletrodos; Proteção contra descarga de desfibriladores; Atualização do software pela internet 
gratuitamente.  Acompanha: Cabo de força 03 pinos; Cabo paciente 10 vias; Conjunto de 06 eletrodos 
precordiais e 04 eletrodos de membro; 01 bobina de papel termo sensível; 01 tubo de gel condutor; 
Fusível (3A 250V, 2EA/5A 250V, 1EA); Manual de Operações em português (1EA); Cabo Potencial de 
Equalização (1 EA); Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática d 110 e 220 Volts.  
Opcionais: carrinho de transporte; Braço para o Cabo Paciente; Bateria Interna.  

3 

ITEM 20 
 Foco Refletor Ambulatorial Foco de Luz fria com espelho: Foco de luz auxiliar para exames clínicos. Com 

haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 e 
150cm. Pintura em epóxi à 250”  Celsius de alta resistência. Base do pedestal com 4 rodízios 
proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica selecionável em 
110 ou 220vlts. Lâmpada Halógena  12Vx20W. 

1 

ITEM 21 
 Reanimador Pulmonar Adulto (ambu) Ambú de silicone adulto: Descrição: Ambu de silicone adulto com 

reservatório de O2. Especificações: Inquebráveis, de grande durabilidade e facilmente desmontáveis 
para limpeza e esterilização. <BR> modelo adulto. Requisitos: Fabricados em silicone, autoclaváveis a 
121ºC e esterilizáveis a Óxido de etileno, para primeiros socorros em situações de emergência. Itens 
inclusos: Extremamente confiáveis, possuem válvula de segurança, reservatório de O2, máscara e 
conector.  Dados Técnicos: Para uso adulto, capacidade do reservatório 1600 ml, Peso 1,0001. 

4 

ITEM 22 
 Reanimador Pulmonar (ambú) Pediatrico Ambú de silicone infantil: Descrição: Ambu de silicone infantil 

com reservatório de O2. Especificações: Inquebráveis, de grande durabilidade e facilmente 
desmontáveis para limpeza e esterilização. <BR> modelo adulto. Requisitos: Fabricados em silicone, 
autoclaváveis a 121ºC e esterilizáveis a Óxido de etileno, para primeiros socorros em situações de 
emergência. Itens inclusos: Extremamente confiáveis, possuem válvula de segurança, reservatório de 
O2, máscara e conector.  Dados Técnicos: Para uso infantl, capacidade do reservatório 500 ml, Peso 
1,0001 

4 

ITEM 23 
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DEA – DISFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRIÇÃO: DESFIBRILADOR com REGISTRO NA ANVISA: 
com Bateria interna, portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para 
facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda ?R?. 
Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de 
pás internas/externas adulto e infantil, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a 
pá utilizada (adulto ou infantil - adulto interno e infantil externo). CARACTERÍSTICAS Circuito que anula 
carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, 
descarga acionada por RELÉ A VÁCUO, para maior segurança e confiabilidade. Teste das pás 
diretamente no equipamento com lâmpada neôn para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 
20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 
240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos 
dependendo da carga selecionada . 

1 

ITEM 24 
 Mesa Ginecológica para exame  Construída em tubos pintados de 1” ¼, Leito estofado dividido em 3 

partes, Encosto regulável e apoio para os pés, Assento fixo, Pés com ponteiras plásticas, Dimensões:- 
1,80x0,50x0,80m, Revestimento em courvim, Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. 

3 

ITEM 25 
 Esfignomanometro Obeso Momanometro para uso clinico e diagnóstico de pressão arterial com 

braçadeira tamanho obeso,  Manômetro de alta precisão, Manguito com pêra em látex de qualidade 
superior , Braçadeira em nylon(ou algodão) com fecho de metal. Faixa de medição de 0 a 300 mm/Hg  
Alcance da braçadeira de 35 a 51 cm, Acompanha esfigmomanometro com manômetro aneróide, 
braçadeira obeso, pêra com válvula e bolsa ,equipamento aprovado INMETRO/ IPEM. 

4 

ITEM 26 
 Seladora de pedal –  Controle da temperatura através de termostato;Acionamento através de 

pedal;Mesa de apoio com controle de altura; Comprimento da solda 350 mm( sem limitações laterais); 
Largura da solda 12 mm;Estrutura em chapa de aço 18 ; Pintura epóxi;Voltagem: 110V ou 
220V;Dimensões:350x250x940 Garantia: 12 meses para defeito de fabricação. 

1 

 

2.   Em contrapartida à aquisição de equipamentos e móveis de  

enfermagem para a Secretaria de Saúde  do Município, a CONTRATANTE pagará, à 

CONTRATADA, o valor de R$  (   ).   

                    

 3. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após entrega, 

considerando a data do respectivo Recebimento declarado no corpo da Nota Fiscal que 

deverá ser assinada pela Secretaria solicitante, e deverá vir acompanhado de atestado de 

recebimento das mercadorias assinados pelas responsáveis constantes na Cláusula VI, item 

6 do edital, se atendido as determinações do edital e seus anexos. 

 

4. Os pagamentos de que tratam as cláusulas 2 e 3 obedecerão à 

ordem cronológica estabelecida no artigo 5º da lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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5. O pagamento das despesas decorrentes do presente contrato 

correrá através da dotação orçamentária:  

02.13.02-103010005-2026/44905208 – Ficha nº 1017 – Secretaria de Saúde. 

02.13.02.103010005-2026/33903096 – Ficha nº 1018 – Secretaria de Saúde  

 

6. Serão considerados como inclusos no valor global deste 

contrato, especificado na cláusula 2, todos os tributos e/ou encargos de qualquer natureza 

devidos pela CONTRATADA aos Poderes Públicos, quer sejam eles Federais, Estaduais ou 

Municipais, diretamente relacionados com o objeto desta contratação, comprometendo-se a 

CONTRATADA a saldá-los por sua conta, dentro dos prazos e na forma prevista na 

legislação pertinente.  

 

7. O objeto desta licitação será entregue no prazo de 30 (trinta) 

dias, após o recebimento da solicitação emitida pela Gestora do contrato, Sra. Maria Alice 

Rodrigues Moratto no Almoxarifado da Secretaria da Saúde, localizado a Rua Prudente de 

Moraes, 890, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.  

 

8. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar 
da data da emissão da nota fiscal em virtude da garantia. 

 

9. Ficará impedida de licitar e contratar com esta Administração, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal n.º 10.520, 

de 17 de julho de 2002.   

9.1. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento 

administrativo que assegurará o contraditório e ampla defesa.   

9.2. O não cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato 
e sua consequente denúncia por inadimplência implicará no pagamento de uma multa 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor da adjudicação, sem prejuízo da obrigação de 
indenização por perdas e danos, causados pela parte inadimplente. 
                                

10. A CONTRATADA fica obrigada a franquear à CONTRATANTE 
todo e qualquer procedimento necessário para o acompanhamento e fiscalização dos 
serviços de que trata este instrumento. 

 
11. Qualquer irregularidade, defeito ou vício constatado pela 

CONTRATANTE, ou por quem ela vier indicar, na execução do objeto deste instrumento, 
deverá ser imediatamente sanado pela CONTRATADA dentro do prazo estabelecido na 
notificação expedida pela CONTRATANTE, que destacará as irregularidades, sendo que as 
despesas decorrentes para o seu cumprimento serão de responsabilidade exclusiva da 
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CONTRATADA. 
    
                                          12. Para todos os fins e efeitos de direito, integram o presente 
contrato, além do Edital e seus anexos, todos os termos da Licitação nº 053/2015, 
modalidade “Pregão Presencial” e, em especial o inteiro teor da proposta da CONTRATADA, 
como se tais peças estivessem aqui integralmente transladadas, aplicando-se aqui as normas 
de Direito Administrativo, a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, bem como as demais 
legislações pertinentes, inclusive nos casos omissos. 
 
                                         13. A rescisão antecipada deste contrato far-se-á de comum acordo 
ou unilateralmente pela CONTRATANTE, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 
                                         14. Para dirimir quaisquer pendências que se possam originar do 
presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Jahu, com preferência sobre outro 
qualquer, mesmo que privilegiado. 
 

E por estarem as partes de pleno e comum acordo firmam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produza os devidos efeitos legais e de 
direito ante as testemunhas abaixo.                    

                        
Jahu, xx de xxxxxxxxxxx  de 2.015 

 

 

      LUÍS VICENTE FEDERICI 

      SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 

 

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA CASTRO 

GERENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

--------------------------------------------------------           ------------------------------------------------------- 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JAHU 

 

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE JAHU  

CONTRATO N.º  1164-PG/2015 – PREGÃO Nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAHU. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 

instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 

atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 

nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 

defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a serem tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

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

São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro 

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

Jahu, XX de XXXXXXXXX de 2015 

 

____________________________________ 

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Luis Vicente Federici 

 

 

___________________________________ 

GERENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Renata Cristina De Oliveira Souza Castro 

 

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE JAHU  

CONTRATO N.º  1164-PG/2015 – PREGÃO Nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAHU. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX. 

 

 

NOME: LUIS VICENTE FEDERICI 

CARGO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS    

RG: 16.159.189-9 CPF Nº 221.327.858-04 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Paissandu, 767, Centro. 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Paissandu, 444, Centro. 

TELEFONE: 014 3602-1742 

E-MAIL: lvf.financas@jau.sp.gov.br 

 

 

NOME: ROSEMEIRE AGOSTINHO MAIA COCATO 

CARGO: Gerente - Gerência de Licitação e Tecnologia da Informação    

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Paissandu, nº 444 – Centro – CEP 17.201-900 

 E-MAIL- licitacao@jau.sp.gov.br 

 

Jahu, XX de XXXXXX de 2015 

ROSEMEIRE AGOSTINHO MAIA COCATO 

Gerente – Gerência de Licitação e Tecnologia da Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rafaelferrari/Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/lvf.financas@jau.sp.gov.br
mailto:licitacao@jau.sp.gov.br
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE JAHU  

CONTRATO N.º  1164-PG/2015 – PREGÃO Nº 053/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ENFERMAGEM PARA A 

SECRETARIA DE SAUDE 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAHU. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX. 

 

 

NOME: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA CASTRO  

CARGO: GERENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE    

RG: 11.694.697   

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rafael Waldrighi, nº 273, Vila XV – CEP: 17211-140, na 

cidade de Jahu/SP   

ENDEREÇO COMERCIAL: Avenida das Nações, nº 855 - Jahu  

TELEFONE: 014 3602-3777 

E-MAIL- sec.saude@jau.sp.gov.br 

 

 

NOME: ROSEMEIRE AGOSTINHO MAIA COCATO 

CARGO: Gerente - Gerência de Licitação e Tecnologia da Informação    

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Paissandu, nº 444 – Centro – CEP 17.201-900 

 E-MAIL- licitacao@jau.sp.gov.br 

 

Jahu, XX de XXXXXX de 2.015. 

 

 

ROSEMEIRE AGOSTINHO MAIA COCATO 

Gerente - Gerência de Licitação e Tecnologia da Informação  

 

mailto:sec.saude@jau.sp.gov.br
mailto:licitacao@jau.sp.gov.br

