PREGÃO Nº. 17/2019
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA
OBJETIVA EMPREITADA DO TIPO MENOR PREÇO, COM
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR VALOR POR ITEM,
PARA A AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS
(MANEQUINS)
E
SIMULADORES,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES
NO
FOLHETO
DESCRITIVO, FIXADO NO ANEXO DO CERTAME, PARA
SATISFAZER AS NECESSIDADES DO CURSO DE
MEDICINA DO UNIFUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 17/2019
PROCESSO n°. 66/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 de maio de 2019
HORÁRIO: a partir das 09horas
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura –
FUNEC, localizado no Câmpus II, na Avenida Mangará, nº. 477, Jardim
Mangará, CEP 15.775-000, Santa Fé do Sul - SP
1. PREÂMBULO
1.1. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta a
licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), registrada sob o nº. 017/2019, processo nº.
66/2019, que objetiva empreitada do tipo menor preço, com critério de julgamento

menor valor por item, para a aquisição de modelos anatômicos (manequins) e
simuladores, conforme especificações constantes no folheto descritivo, fixado no
Anexo do certame, para satisfazer as necessidades do curso de Medicina do
UniFUNEC.
1.2. Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2.002, Lei Complementar n° 123/2.006 e 147/2.014, Decreto Municipal nº 2.321, de 20 de
dezembro de 2.005, I.N. 103/07 do DNRC, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 com alterações posteriores, demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie e Contrato de Financiamento nº. 0517899 – 15.
1.3. As propostas deverão obedecer as especificações deste
Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após
o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
1.5. A sessão de processamento do Pregão será realizada no Câmpus
II da FUNEC, na Sala de Licitações, sito à Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, na cidade de
Santa Fé do Sul – SP, iniciando-se às 09h00min. do dia 07/05/2019 e será conduzida pelo Pregoeiro
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
1.5.1. Caso o espaço físico do Setor de Licitações da FUNEC não seja
apropriado para a Sessão deste Pregão, poderá ser transferida para a Sala de Reuniões, também da
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FUNEC, no mesmo endereço acima citado.
1.6. A abertura dos envelopes será realizada em ato público, do qual
se lavrará ata circunstanciada, subscrita pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio e pelos
licitantes, por meio de seus representantes legais ou procuradores.
1.7. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no sítio
eletrônico da FUNEC em http://www.funecsantafe.edu.br Outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (17) 3641 -9024, e-mail licitacao@funecsantafe.edu.br ou junto a Setor de Licitações da
FUNEC no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 12:00 e das 14:00
às 17:00 horas.
2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a empreitada do tipo menor
preço, com critério de julgamento menor valor global, para a aquisição de modelos

anatômicos (manequins) e simuladores, conforme especificações constantes no
folheto descritivo, fixado no Anexo do certame, para satisfazer as necessidades do
curso de Medicina do UniFUNEC.
2.2. Cada licitante poder á cot ar todos os it ens ou apenas
par te deles para ser selecionado para ir à etapa de lances, desde que se tiver cotado de acordo com
as especificações mínimas deste Edital.
3. - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que atendam a
todas as exigências deste Edital e seus Anexos, na qual o ramo de atividade seja pertinente ao objeto
da licitação (ampla concorrência).
3.2. Será vedada a participação das empresas nessa licitação quando:
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) Reunidas em Consórcio;
d) Que não tenham o objeto social compatível com o objeto licitado nesse certame;
e) Sob o regime de Falência decretada ou em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial;
f) Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
3.3. A participação neste certame implica a aceitação de todas as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
4. DO CREDENCIAMENTO – A participação neste Pregão dar-se-à
através de representante legal devidamente credenciado até o final desta etapa, a quem caberá a
responsabilidade em ofertar lances verbais, e deverá ocorrer da seguinte forma:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. As Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, poderão apresentar a documentação relativa ao enquadramento das mesmas (Certidão
Simplificada da Junta Comercial) ou Declaração firmada pelo representante legal.
b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º. inciso
VII da Lei nº 10.520/2002, de acordo com modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital.
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d) Envelopes “01 Proposta” e “02 Habilitação”.
4.1. O representante legal e/ou o procurador deverão identificar- se
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
4.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão,
importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
4.4. Os documentos apresentados para o Credenciamento serão retidos
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e acostados aos autos do processo de licitação e deverão ser
apresentados os originais ou cópia autenticada em Cartório, admitindo-se cópia simples, desde que
seja exibido o original no mesmo ato para autenticação do Pregoeiro e membro da Equipe de Apoio.
4.5. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem
fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006, deverão informar sua condição de ME ou
EPP, expressamente, podendo utilizar-se do Modelo de Declaração constante no Anexo V, além dos
demais documentos elencados acima.
4.5.1. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não
apresentarem o documento especificado no item acima, interpretar-se-á como renúncia tácita aos
benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006.
4.6. A inobservância dos termos previstos acima impedirá a licitante
de formular lances verbais e interpor recursos.
4.7. Os interessados em acompanhar as sessões que não tenham sido
credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram de modo algum no bom andamento dos
trabalhos.
4.8. O licitante que não contar com representante presente na sessão
ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação não enquadrada nos requisitos, ficará impedido de participar da fase de lances verbais,
de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso,
ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
“PROPOSTA” E “HABILITAÇÃO” - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além da razão social, CNPJ e endereço da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
Pregão nº. 17/2019
Processo nº. 66/2019
Razão Social da Licitante
CNPJ da licitante
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Pregão nº. 17/2019
Processo nº. 66/2019
Razão Social da Licitante
CNPJ da licitante
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA E SUA
ELABORAÇÃO – Deverá ser elabora de acordo com o modelo constante do Anexo VII e deverá ser
elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador,
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juntando-se a procuração.
6.1. O preço total ofertado para cada item deverá ser expresso em
moeda corrente nacional, em algarismo, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária.
6.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a oferta dos itens da presente licitação.
6.3. Fica esclarecido que não será admitida qualquer alegação
posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as
hipóteses de criação governamental ou majoração de encargos fiscais.
6.4. Poderão ser admitidos erros de natureza formal nas propostas,
desde que sua exata compreensão não comprometam o interesse público.
6.5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o início da
etapa de lances.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 - DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO" - O Envelope "2 - Documentos de Habilitação" deverá conter os
documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

7.1. 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 e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
7.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem
não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados
para o credenciamento neste Pregão.

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Obs.:
Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da
licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais, dívida ativa da União e
regularidade com as obrigações sociais – Sistema de Seguridade Social (INSS);
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
7.2.1. O Pregoeiro e Equipe de Apoio diligenciarão (art. 48, caput) para verificar a regularidade
fiscal mobiliária do licitante perante a Fazenda Municipal do município de Santa Fé do Sul – Art. 193,
CTN.
7.2.2. QUANTO AS ME´S E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE:
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A). As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal neste certame, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
B) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02
(dois) 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 FUNEC, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
C) A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à FUNEC convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII da Lei Federal
n.º 10.520, c/c o art. 27, § 3º do Decreto n.º 5.450/05 e art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06.

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física;
a.1.) Sendo positiva a certidão, será admitida a participação desde que:
a.1.1.) o licitante apresente documentos que revelem o cumprimento do plano delineado pelo
Judiciário e sugiram a viabilidade econômico-financeira da empresa;
a.1.2.) o Pregoeiro e a Comissão de apoio poderão promover diligências junto ao Poder Judiciário,
para a obtenção de informações atualizadas quanto ao bom andamento do plano de recuperação
[Jurisprudência TCE/SP: É ilegal a vedação de participação no certame de empresas que estejam em
situação de recuperação judicial. (TC-3987.989.15-9 e TC-4033.989.15-3, Sessão de 30/09/2015 –
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo)].

7.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES - Declarações abaixo
relacionadas, subscritas por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado,
sendo estas:
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que
se encontra em cumprimento com as determinações do inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição
Federal, conforme modelo constante do Anexo IV;

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo conforme modelo constante
no ANEXO VI.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados, em uma única via, em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro
de Apoio do Pregão, ou publicação em órgão da imprensa oficial, vedada sua apresentação
através de cópia produzida via fax ou de modo a tornar-se ilegível. Os documentos emitidos
via internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites.
b) 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.

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1. 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) hora/minutos.
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8.1.1. Caso seja necessário, a critério do Pregoeiro, o prazo de
credenciamento poderá ser dilatado.
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao
Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados,
a proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.3. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
8.5. 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.
8.6 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas
propostas das demais licitantes.
8.7. 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 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
8.8 Para efeito de seleção será considerado o menor preço global do
Item.
8.9. 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.
8.10. 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.
8.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada redução mínima entre os lances,
conforme orientação do PREGOEIRO no momento da disputa de preços, tendo-se por base o
valor POR ITEM.
8.12. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado
pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais, mantendo-se o último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
8.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. Posteriormente, serão classificadas as
propostas, na ordem crescente de valores, considerando-se o último preço ofertado.
8.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas
selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerandose para as selecionadas o último preço ofertado.
8.15. Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor
com vistas à redução do preço.
8.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.17. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de
compatibilidade com os preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com
a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e
despesas indiretas.
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8.18. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a
composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessário.
8.19. Após o final da etapa de lances para cada item, o Pregoeiro
abrirá o envelope da habilitação para verificar as condições de habilitação do licitante e examinará o
perfeito cumprimento do edital. Caso seja caracterizado referido cumprimento, a licitante será
declarada habilitada e o objeto referente será a ela adjudicado. Caso a documentação esteja
desobedecendo aos critérios do edital, a empresa será declarada inabilitada e estará automaticamente
excluída deste certame sem prejuízo dos efeitos e penalidades legais.
8.20. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos
documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.21. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
8.22. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
8.23. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos
neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.24. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as
exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.

DO

RECURSO,

DA

ADJUDICAÇÃO

E

DA

HOMOLOGAÇÃO
9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante
importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
9.4. 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.
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. A adjudicação será feita por ITEM.
10. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1. As entregas dos produtos/equipamentos ocorrerão de acordo
com o prazo estabelecido no termo de Referência (Anexo I) deste Instrumento Convocatório.
10.2. As despesas decorrentes deste processo correrão à conta da
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dotação orçamentária estimada em R$ 538.800,00 (quinhentos e trinta e oito mil e

oitocentos reais) do ano de 2019 na ficha: 05.00.00 – FUND. MUNIC. EDUC. E
CULT. DE SFSUL; 05.02.00 – EDUCAÇÃO; 05.02.17 – CURSO DE
MEDICINA; 12.364.0087-2542 – MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA;
4.4.90.51 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES; 07 – OPERAÇÕES DE
CRÉDITO; FICHA 183
10.3. Para entrega será necessária realização de agendamento prévio
obrigatório, que deverá ocorrer no seguinte endereço:
Câmpus II, Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, CEP 15.775-000 Santa Fé do Sul – SP
Observação: o local exato (Setor) para a entrega será indicado pelo recebedor no momento da
entrega.
10.4. Os produtos deverão ser entregues conforme especificações
constantes do pedido, de acordo com as quantidades solicitadas.
10.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrente da
execução dos serviços.
10.6. Em caso de atraso nas entregas do produto solicitado, será
aplicada multa de 1% (um por cento) por dia de atraso; sem prejuízo das demais sanções cabíveis e
prevista na legislação que rege este certame.
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas,
os produtos que forem recusados por apresentarem-se danificados, ou que estiverem em desacordo
com o disposto neste edital e seus anexos.
11.2. Expedido o Empenho, o recebimento de seu objeto ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e
“b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que o acompanhamento e o recebimento ficará sob a
responsabilidade do Servidor do Departamento de Compras, podendo ser:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material.
11.3. Os preços cotados somente poderão ser alterados se durante a
vigência do Empenho houver autorização governamental, ou em casos excepcionais, desde que
atendido o disposto no art. 65 da Lei de Licitações e Contratos
12. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento pela entrega do objeto deste certame será
procedido pela Tesouraria da Instituição, após apresentação de Nota Fiscal e autorização nos termos
do Contrato de Financiamento nº. 0517899-15.
12.2. Liberado o crédito, após a autorização mencionada neste item
“12”, os pagamentos ocorrerão no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante crédito em conta da
licitante vencedora.

12.3. O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE
SANTA FÉ DO SUL - UNIFUNEC efetuará o pagamento após testes e verificação do
produto, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, observado o cumprimento integral das
disposições contidas neste edital.
12.4. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal
Eletrônica ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será
efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não
incidindo qualquer compensação financeira neste período.
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12.5. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal
Eletrônica informações sobre o produto, o número da Licitação, do Processo e os dados
bancários para depósito.
12.6. As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções.

13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Homologado o procedimento licitatório, a Administração
do UNIFUNEC convocará a licitante vencedora, durante a validade de sua proposta, para
assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº
8.666/1993.
13.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do UNIFUNEC.
13.3. A assinatura está condicionada à verificação da
regularidade da documentação de habilitação da licitante vencedora.
13.4. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado
qualquer condição apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja
pertinente e compatível com os termos deste Edital.
13.5. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar
o contrato, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a
ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e da amostra e
comprovação dos requisitos de habilitação.
13.6. Serão considerados como confirmação de recebimento da
comunicação: o aviso de recebimento (AR) do Correio, o recibo dado no ofício, o relatório emitido
por fax; a mensagem enviada por e-mail, e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o
recebimento do ofício ou a recusa no seu recebimento.

14. DAS PENALIDADES
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração
direta, indireta, autárquica e fundacional da Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
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 nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, c.c. o Decreto Municipal nº. 2321, de 20 de dezembro de 2005.
14.2. Em caso de injustificada recusa, da licitante vencedora em
assinar o contrato, bem como de inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, serão aplicadas
ao inadimplente, conforme o caso, garantida a prévia defesa, além da penalidade prevista no item
anterior, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, c/c os artigos 79 a 81
da Lei Estadual nº. 6.544/89:
a) Advertência, nos seguintes casos:
a.1.) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato. a.2.) Outras
ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
b) Multa, que será aplicada sobre o valor atualizado do contrato, nos seguintes casos:
b.1.) de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.
b.2.) de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão incorrerem em qualquer
irregularidade.
b.3.) a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
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Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com a seguinte graduação:
c.1.) 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados.
c.2.) 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, quando
ocorrer um ou todos dos seguintes casos:
d.1.) recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato.
d.2.) rompimento unilateral do Contrato, por parte da CONTRATADA.
14.3. As multas previstas neste Edital não impedem que a
Administração rescinda unilateralmente o Contrato, bem como aplique as outras sanções previstas na
Lei.

15. DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. A rescisão das obrigações decorrentes do contrato se processará
de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93, e posteriores
alterações, em especial quando constatado:
a) Persistência de infrações após a aplicação da multa prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
b) Manifesta impossibilidade por parte da licitante vencedora de cumprir as obrigações assumidas pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela CONTRATANTE.
d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8666/93.
e) Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da licitante vencedora.
f) Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

16. DA DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. 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.
16.2. Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem
abertos na sessão e as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que
desejarem.
16.3. O resultado do presente certame será divulgado no DOE e Jornal
Oficial do Município.
16.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de
divulgação, serão publicados no DOE.
16.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais
licitantes ficarão à disposição para retirada, após o início da execução dos serviços por parte da
licitante vencedora, no Setor de Licitações da FUNEC, cujo endereço consta mencionada
anteriormente.
16.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições
deste Edital.
16.7. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que
decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
16.8. Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data
para a realização do certame.
16.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo
Pregoeiro, que auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá proceder em qualquer fase da licitação
diligências destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.
16.10. Integram o presente Edital os seguintes documentos:
a) Edital;
b) Anexo I – Termo de Referência;
c) Anexo II – Memorial Descritivo;
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d) Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação;
e) AnexoIV – Modelo de Declaração de Cumprimento a Art. 7º. da CF;
f) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME/EPP;
g) Anexo VI – Modelo de Declaração de fato superveniente ou Impeditivo;
h) Anexo VII – Modelo de Proposta de Preço;
i) Anexo VIII – Minuta de Contrato;
j) Anexo IX - Termo de Ciência e Notificação;
k) Anexo X – Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP.
16.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Estância Turística de Santa
Fé do Sul - SP.
16.12. A participação no procedimento licitatório implica a aceitação
integral, pela licitante, de todas as condições determinadas por este Edital e seus anexos, ressalvados o
disposto no artigo 41, § 3º., da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações;
16.13. A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação
plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a
88, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
16.14. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades.
16.15. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar a
presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie de acordo com
o previsto no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
16.16. Os atos referentes a este processo poderão ser comunicados aos
proponentes por qualquer tipo de comunicação que comprove o recebimento, ou ainda, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação e/ou Jornal Local.
Santa Fé do Sul, 17 de abril de 2019.
ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente do UNIFUNEC
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO (PRESENCIAL) N . 17/2019
PROCESSO Nº. 66/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E
SIMULADORES PARA OS LABORATÓRIOS CURSO DE MEDICINA
DA FUNEC.

VALOR TOTAL
ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

O valor total estimado para a contratação do objeto deste certame é de R$
538.800,00 (quinhentos e trinta e oito mil e oitocentos reais).

JUSTIFICATIVA

Contratação de empresa para fornecimento de modelos anatômicos
(manequins) e simuladores para os laboratórios do curso de Medicina do
UniFUNEC.

PRAZO
CONTRATUAL
ENDEREÇO DE
ENTREGA
GARANTIA
PRAZO DE
ENTREGA E
INSTALAÇÃO
CATALOGO
TÉCNICO
PAGAMENTO
UNIDADE
FISCALIZADORA

12 (doze) meses.
Câmpus II, localizado na Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, CEP
15.775-000, Santa Fé do Sul, estado de São Paulo. O local exato (Setor) para a
entrega será indicado pelo recebedor no momento da entrega.
O prazo de garantia dos bens, objeto da presente licitação deve ser de, no
mínimo, 12 meses (garantia), contra qualquer defeito de fabricação e/ou falha,
contados da data do recebimento definitivo da mesma.
A CONTRATADA terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos para a entrega e
instalação dos itens conforme descrição no Anexo II, contados a partir da
Contratação e/ou Autorização de Fornecimento por parte do UniFUNEC
No envelope de proposta deverá conter catálogo técnico completo de cada
ITEM ofertado.
Os pagamentos serão realizados, em até 15 dias úteis após emissão do Termo
de Recebimento Definitivo e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que
deverá ser emitida por ocasião da entrega.
Reitoria Administrativa / Departamento de Compras do UniFUNEC
ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente do UNIFUNEC
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ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 66/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
1. DO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E SIMULADORES PARA OS
LABORATÓRIOS CURSO DE MEDICINA DA FUNEC
2. DESCRIÇÃO
ITEM
01

QDE
01
Un.

MATERIAL
SIMULADOR DE
PACIENTE REAL
ADULTO

ESPECIFICAÇÃO
Simulador de paciente real adulto de alta fidelidade
interativo com respiração espontânea, monitoramento
multiparamétrico e sistema de resposta fisiológica a
presença de drogas. o sistema de resposta fisiológica deverá
automaticamente evoluir o quadro do paciente de acordo a
droga inistrada, com respostas fisiológicas previamente
definidas pelo software e/ou programadas pelo usuário. o
sistema deve ainda permitir ao instrutor facilmente
aumentar ou diminuir gravidade, acelerar ou retardar a
progressão do quadro clinico com respostas fisiológicas e
farmacoligicas automáticas. o sistema deve apresentar os
seguintes recursos clínicos: ventilação bvm; piscar dos
olhos: lento, médio e rápido; aberto, fechado, meio aberto e
unilateral ; ausculta da pressão arterial; oclusão bronquial,
expansão torácica; respiração espontânea; sinais vitais que
respondam automaticamente a tratamentos e sangramento;
elevação torácia unilateral; curvas de saturação e sinais
vitais; via aérea: manuseio da cabeça e mandíbola; edema
de língua em dois níveis; intubação endotraqueal,
orotraqueal nasotraqueal, retrógrada, fibroscópica, seletiva;
ventilação por lma, combitube e outros dispositivos;
variação da resistência e complacência pulmonar na via
aérea
distenção
estomacal;
via
aérea
difícil;
cricotireoidotomia; laringospasmo; bstrução da faringe;
trismos; rigidez cervical pulsos carótido bilaterais; braquial;
radial; femural; poplíteo; pedioso dorsal; tibial posterior;
cárdio: desfibrilação e cardioversão (monofásico e bifásico)
de acordo com os guidelines 2010; marcapasso; conectores
de ecg; compressões torácicas; - reconhecimento de rcp
com geração de pulso palpáveis, forma de onda de pressão
sanguínea, e artefatos em ecg ; profundidade realística de
compressões; detector de profundidade, taxa e tempo sem
compressões; ícone de tela do computador do instrutor que
exibe a avaliação em tempo real da qualidade da rcp com as
seguintes informações:ventilação: frequência da ventilação
por min; volume ventilado em ml; tempo médio de
insuflação em seg; a eficácia da ventilação mostrada através
de cores (branco – ventilação normal, azul – ventilação
insuficiente, vermelho – hiper ventilação); compressão:
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02

01
Un.

SIMULADOR DE
PACIENTE REAL
NEONATAL

média do tempo “sem compressão”; frequencia da
compressão por min; profundidade da compressão em mm;
percentagem de compressões com bom retorno do torax
entre as compressões. genito-urinário; genitália masculina;
genitália feminina; canal urinário com urina variável
programável; possibilidade de execução de cateterismo;
trauma: drenagem torácica bilateral; descompressão
torácica (pneumotórax); - sangramento e secreções faciais;
sons: sons intestinais nos quatro quadrantes; sons cardíacos;
sons pulmonares anteriores; sons pulmonares posteriores;
possibilidade de diversificar os sons e posições diferentes;
sons vocais pré gravados ou gerados pelo instrutor através
de microfone sem fio (wireless); monitoramento: monitor
de 23 polegadas, wi-fi, touchscreen de paciente multiparâmetro simulado; sensor de saturação (spo2) simulado;
ecg, etco2, abp, cvp, pap, nibp, tof, fr, temperatura, sinais
cardíacos;
visualização
de
radiografias,
exames
laboratoriais e mídia; visualização de 12 derivações;
sistema: controles de simulação; cenário pré-programado;
software de criação e edição de cenários; possibilidade de
fixar e alterar os sinais vitais; bateria com 4 horas de
autonomia; carregador de bateria externo; o sistema de
debriefing deve incluir e integrar webcam, programa
(software) e simulador que combinem e sincronizem o log
do aluno, display do monitor do paciente, áudio e vídeo em
um arquivo de debriefing; o sistema de debriefing não deve
requerer equipamento adicional; o arquivo de debriefing
deve de ser possível de ser visualizado em qualquer
computador equipado com windows vista, windows xp,
win7;. deve acompanhar o produto: simulador de paciente
adulto; laptop do instrutor; monitor multi-parâmetrico
simulado de 23 polegadas'; kit de reconhecimento de
drogas; uma web-camera, duas malas para transporte com
rodas; software inclui editor de cenários.
simulador de paciente real neonatal de alta fidelidade
interativo com respiração espontanea monitor e notebook o
simulador deve ser controlado por um software, acionado
remotamente e ter os seus parâmetros fisiológicos
monitorados em tempo real. recursos clinicos: permite
flexão da cabeça e extensão da mandíbula para melhor
ventilação, pupilas intercambiáveis, cianose labial, via aérea
anatomicamente precisa e realística, obstrução de vias
aéreas – aberta parcial fechada, ventilação com
ressuscitador, mascaras e tubo et, aplicação de lma,
manobra de sellick, ventilação por pressão positiva, vias
aéreas orofaríngea e nasofaríngea, entubação orofaringe e
nasofaringe, aplicação de sonda gástrica, manobras de
sucção, resistência pulmonar variável, modulo de mecónio.
respiração espontânea e taxa respiratória variável, exalação
de co2, distensão e contração torácica bilateral e unilateral,
sons respiratórios bilaterais e unilaterais, normal e anormal,
saturação de oxigênio, movimentos de membros superiores
e inferiores, pneumotórax, movimento torácico unilateral,
toracocentese em meio-clavicular com agulha unilateral.
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03

01
Un.

SIMULADOR DE
PARTO
AVANÇADO
CORPO INTEIRO
COM BEBÊ

funções cardíacas e circulatórias: ecg com mais de 1000
combinações de ritmos cardíacos e com taxa de 10-300
bpm, compressão durante rcp deve gerar pulsos palpáveis,
formas de ondas de pressão sanguíneas e artefatos em ecg,
pressão sanguínea pode ser obtida automaticamente,
auscultado ou apalpado, braço com pressão sanguínea com
sons de korotkoff sincronizado com pulso para auscultação
e palpação, pulsos umbilical e braquial, pressão do pulso
depende da seleção da pressão sanguínea e da posição
anatômica, compatível com monitores de ecg com 3
derivações. umbigo com pulso e com acesso venoso e
arterial para bolus ou infusão, simulação de sangue nos
acessos e acesso intravenoso. sons vocais: chorando, soluço
e outros, pré-programados ou gravados pelo usuário, sons
pulmonares: normal, ofegante, crepitações e outros e sons
cardíacos: normal, murmúrio diastólico, murmúrio sistólico
e outros. todos os parâmetros devem ser alterados
instantaneamente, mesmo durante o procedimento, de
forma manual via teclado do computador, pode operar com
cenários pré-progarmados pelo usuário ou cenários
desenvolvido por terceiros ( da mesma plataforma), o
software deve ser de fácil operação, baseado em conceitos e
comandos intuitivos, as simulações possam ser efetuadas no
modo manual, semi-automático, ou automáticamente as
imagens dever ser gravadas em web-cam ou outro sistema,
desde que sejam vinculadas ao histórico de eventos da
simulação e o instrutor possa revê-las através da seleção do
evento e não obrigatoriamente pela imagem. monitor
multiparamétrico configurável, com tela sensível ao toque,
deve exibir no mínimo os parâmetros de ecg, spo2, co2,
abp, cvp, pap, pcwp, nibp, tof, sinais cardíacos e outros,
visualizar radiografias, ecg de 12 derivações e alarme de
multi-níveis o equipamento deve ser fornecido com todas as
unidades necessárias para o seu uso, tais como manequim,
computador, monitor, camera de vídeo e outros que venham
a ser imprescindíveis para o funcionamento do equipamento
em sua plenitude.
simulador de parto avançado corpo inteiro com bebê.
simulador articulável para treinamento de parto e rcp.
representação de uma mulher adulta em tamanho natural
para possibilitar a prática das medidas: pré natal, intraparto
e pós parto. apresente as seguintes características:
articulaçoes móveis; via aérea entubável com expansão do
torax; respiração espontânea; via aérea obstruída; edema de
língua; obstrução pulmonar direito, esquerdo e ambos, crise
convulsiva,
braço
para
injeção
venosa
(fluidos/medicamentos), locais de injeção subcutânea e
intramuscular (coxa), permita a prática de parto normal e
cesariana, sons abdominais e monitoração da frequencia
cardíaca fetal e da mãe, voz do paciente: pré-programados
ou customizados pelo próprio instrutor, cervices com
dilatação que varia de 4 a 8 cm; bebê recém-nascido com
corpo articulável, modelo de cabeça realística com
fontanela, linha de sutura; formato da cabeça e da testa
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desenhado para usar fórceps (rotatório e “normal”) e sucção
(kiwi e ventouse), boca para sucção e manobra de smellieveit (se necessário) que apresenta proeminências ósseas dos
quadris para suportar as manobras lovset„s e
posicionamento realístico da omoplata e clavícula. o
equipamento deve pérmitir ao usuário a opção por parto
manual ( o instrutor fax a força de expulsão do bebe, ou
parto automático ( um sistema mecânico ou pneumático faz
a força de expulsão do bebe). o sistema tem que ser
constituído por uma manequim grávida adulta, quatro
módulos de útero, a unidade de controle , software
operacional, compressor, computador portátil, câmara web,
e um monitor de paciente com tela tátil. o sistema tem que
incluir um editor de perfis para permitir o instrutor
configurar o simulador e a interface de acordo com as
necessidades.o sistema de debriefing deve incluir e integrar
webcam, programa (software) e simulador que combinem e
sincronizem o log do aluno, display do monitor do paciente,
áudio e vídeo em um arquivo de debriefing. o sistema de
debriefing não deve requerer equipamento adicional.o
arquivo de debriefing deve de ser possível de ser
visualizado em qualquer computador equipado com
windows vista, windows xp, win7 e o programa debriefing
viewer os sons operacionais do compressor não devem
interferir com a ausculta dos sons do manequim o sistema
permite exibição de imagens multimídia, valores de
laboratório e raios-x para serem inseridos em simulações.
que acompanha um monitor de paciente com sinais vitais da
mão e feto. que possa monitorizar os seguintes parâmetros:
ecg, spo2, co2, abp, cvp, pap, pcwp, nibp, tof, sinais
cardíacos. que inclua acessórios, serviços técnicos, serviços
educacionais e material didático informatizado. que os
cenários pré-programados forneçam um treinamento
estandarizado junto com cenários customizados e o controle
do instrutor em tempos real permita a adaptação do cenário
de acordo com as necessidades individuais do estudante ou
da equipe. acompanhado de manequim de corpo inteiro; 1
recémnascido; 4 modelos de úteros, unidade de controle,
laptop, monitor touch screen, webcam, compressor,
manguito de pa; software operacional; manual de uso
3. PRAZO DE ENTREGA
A contratada terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos para a entrega e instalação dos itens conforme
descrição no Anexo II, contados a partir da Contratação e/ou Autorização de Fornecimento por parte
do UniFUNEC.
4. VALORES DE REFERÊNCIA
ITEM
01

02

QDE
01
Un.
01
Un.

MATERIAL
SIMULADOR DE
PACIENTE REAL
ADULTO
SIMULADOR DE
PACIENTE REAL

MÉDIA
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
R$ 202.095,00

R$ 202.095,00

R$ 148.505,00

R$ 148.505,00
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03

01
Un.

NEONATAL
SIMULADOR DE
PARTO AVANÇADO
CORPO INTEIRO
COM BEBÊ

R$ 188.200,00

R$ 188.200,00

5. LIMITES DE VALOR
O valor total estimado para contratação do objeto é de R$ 538.800,00 (quinhentos e trinta e oito mil e
oitocentos reais).
6. GARANTIA
O prazo de garantia dos bens objeto da licitação de no mínimo 12 (doze) meses, contra qualquer
defeito de fabricação e/ou falha, contados da data do recebimento definitivo da mesma.
- A garantia do objeto ofertada deverá constar na proposta de preços.

ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente do UNIFUNEC
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ANEXO III – MODELO: DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(apresentação obrigatória no credenciamento FORA DOS
ENVELOPES)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na
licitação
PROCESSO Nº 66/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E SIMULADORES
PARA OS LABORATÓRIOS CURSO DE MEDICINA DA FUNEC

A(nome da empresa licitante), por seu representante legal (nome do
representante), RG(número de documento do representante), inscrita no CNPJ sob nº
(XX.XXX.XXX/XXXX-XX), com sede na(endereço completo), nos termos e para os fins do artigo 4º,
VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os
requisitos da habilitação estabelecidos no Edital do Pregão em epígrafe.
Sendo expressão da verdade firmamos a presente declaração.
...............................................(local e data)

.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO IV – MODELO: DECLARAÇÃO – ART. 7º,CF
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(apresentação obrigatória dentro do envelope de HABILITAÇÃO devidamente lacrado)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação
PROCESSO Nº 66/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E SIMULADORES
PARA OS LABORATÓRIOS CURSO DE MEDICINA DA FUNEC
PROPONENTE: ________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________
Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º,
inciso XXXIII, a saber:

“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos
e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de quatorze anos”.
Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo
Edital da licitação, modalidade Pregão Nº 17/2019, da Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC, e por ela responde integralmente a declarante.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
...............................................(local e data)
.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO V – MODELO: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP
(apresentação obrigatória no credenciamentoFORA DOS ENVELOPES)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação
PROCESSO Nº 66/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E SIMULADORES
PARA OS LABORATÓRIOS CURSO DE MEDICINA DA FUNEC
PROPONENTE: ________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________

Declaramos para os devidos fins que a empresa (Nome da empresa),
CNPJ (número CNPJ) estabelecida na (rua; nº e cidade), por seu representante legal (nome do
representante, RG), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada na
presente data como:
( ) Microempreendedor Individual – MEI
( ) Microempresa – ME
( ) Empresa de Pequeno Porte – EPP
perante a (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar
caso deixe de ser enquadrada em tal condição, nos termos da lei.

...............................................(local e data)

.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO VI – MODELO: DECL. INEX. SUPERV. IMPEDITIVO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

(apresentação obrigatória dentro do envelope de HABILITAÇÃO devidamente lacrado)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação
PROCESSO Nº 66/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E SIMULADORES
PARA OS LABORATÓRIOS CURSO DE MEDICINA DA FUNEC

A Empresa (nome da empresa), sediada na Rua (endereço
completo da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº
(número CNPJ), por seu representante legal (nome do representante), CPF (número do
documento), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTENCIA de fatos supervenientes, que
impossibilitem sua participação no Pregão nº 17/2019, pois que encontram-se satisfeitas as
exigências previstas no art. 27 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

...............................................(local e data)

.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO VII – MODELO: PROPOSTA DE PREÇO
PROPOSTA DE PREÇOS

(apresentação obrigatória dentro do envelope de PROPOSTA devidamente lacrado)
No envelope deverá conter catálogo técnico completo do item ofertado
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação
PROCESSO Nº 66/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E SIMULADORES
PARA OS LABORATÓRIOS CURSO DE MEDICINA DA FUNEC
PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE/FAX:
E-MAIL DE CONTATO:
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes.

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

VR.
UNITÁRIO
(R$)

VR. TOTAL
DO ITEM
(R$)

1
VALOR
TOTAL:
VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XX
VALOR TOTAL POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Declaração: Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições constantes do Edital do
Pregão Presencial nº 17/2019, submetendo-me aos termos que o integram.
...............................................(local e data)
.....................................................................
Nome completo do Representante
RG / CPF
CargoCarimbo CNPJ
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
MODELOS ANATÔMICOS (MANEQUINS) E SIMULADORES
PARA O CURSO DE MEDICINA
CONTRATO N°. ____/2019
PROCESSO Nº. 66/2019
PREGÃO Nº. 17/2019
Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela
FUNDAÇÃO MUNICIPAL E EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC, situada na
Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, com CNPJ nº. 47.527.288/0001-10, neste ato
representada pelo seu Presidente o Sr. ADERVAL CLÓVIS MORRETI, brasileiro,
casado, portador do RG nº. 16.817.873-4 SSP/SP e do CPF nº. 051.629.338-99, residente
e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Teixeira Brancato, nº 211, Bairro Orestes Borges de
Oliveira, na cidade de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, simplesmente denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ____________________, com C.N.P.J. nº.
__________________ e Inscr. Estadual nº. ______________, estabelecida à
________________, nº. ____, bairro, na cidade de _________________, estado de
________________, neste ato representada pela Sr. ____________________,
____________,
________,
___________,
residente
e
domiciliado
na
___________________, nº. ________, _______, na cidade de _________________,
estado de ________________, portador do RG nº. _____________________ e do CPF nº.
_________________, simplesmente denominada CONTRATADA, fica justo e acertado o
presente instrumento, com fundamento na lei de Responsabilidade Fiscal que reger-se-á
pela Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pelas Leis nº.s 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, e
Lei Estadual nº. 6.544/89, Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014, além das cláusulas
e condições abaixo mencionadas, que as partes aceitam e outorgam mutuamente, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de
empresa para fornecimento de modelos anatômicos (manequins) e simuladores, conforme
especificações constantes no folheto descritivo, fixado no Anexo do certame, para satisfazer as
necessidades dos Laboratórios do curso de Medicina do UniFUNEC, expressos na tabela a seguir, com
as configurações e condições constantes da proposta da CONTRATADA e dos Anexos I e II do edital
do Pregão nº. 17/2019.
ITEM MARCA MODELO
xxx

xxxxx

ESPECIFICAÇÕES

QTD.

xxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

Parágrafo Primeiro: O produto ofertado deve ser novo, entendido como tal, de PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO.
Parágrafo Segundo: Todo produto cotado deverá ser entregue devidamente acondicionado, de modo
que venha a garantir a integridade dos mesmos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: O valor a ser pago à CONTRATADA pelo(s) produto(s)
fornecido(s) por meio deste contrato é de R$ xxxxxxx(xxxx), já incluídas despesas de frete, impostos
e todas as demais necessárias para o fornecimento do respectivo objeto entregue no UniFUNEC.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: A
contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega e instalação dos itens conforme
descrição no Anexo II, contados a partir da Contratação e/ou Autorização de Fornecimento por parte
do UNIFUNEC. Os equipamentos deverão ser entregues no Câmpus II: Avenida Mangará, nº. 477,
Jardim Mangará, CEP 15.775-000, Santa Fé do Sul - SP, conforme previamente agendado.
Parágrafo Primeiro: A Presidência da CONTRATANTE designará um responsável para
recebimento dos materiais e equipamentos por meio deste contrato.
Parágrafo Segundo: Os equipamentos serão recebidos:
I - provisoriamente, no ato de sua entrega, por servidor designado pela CONTRATANTE, mediante
recibo aposto na respectiva nota fiscal eletrônica;
II - definitivamente, no prazo de quinze dias contados do recebimento provisório, pelo responsável
designado, mediante termo de recebimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA – Os produtos fornecidos serão garantidos e
atualizados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e/ou conforme proposta de preços, conforme
Anexo I do Edital e nos termos da proposta apresentada.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS: O pagamento pela entrega do objeto deste certame
será procedido pela Tesouraria da Instituição, após apresentação de Nota Fiscal e autorização nos
termos do Contrato de Financiamento nº. 0517899-15.
§ 1º. Liberado o crédito, após a autorização mencionada no subitem nesta Cláusula, os pagamentos
ocorrerão no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante crédito em conta da licitante vencedora.
§ 2º. As Notas Fiscais/ Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá após nova análise.
§ 3º. É condição indispensável para que os pagamentos sejam efetuados que os documentos
apresentados na fase de habilitação não se encontrem com o prazo de validade vencido, especialmente
os referentes à regularidade fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: São obrigações das partes,
além de outras previstas em lei e neste contrato:
I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA tem por responsabilidade, afora outras
que lhe couberem por lei e por este:
a) fornecer o objeto da contração na forma e prazos estabelecidos neste contrato;
b)responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por representantes
das partes, e indenizar o CONTRATANTE ou terceiros por todo e qualquer dano pessoal ou material
que possa advir, direta ou indiretamente do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. A
indenização devida será procedida pela CONTRATADA em favor do CONTRATANTE ou partes
prejudicadas, independentemente de qualquer ação judicial;

c) executar os serviços com esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela
fiscalização;
d) reparar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem
verificados vícios, defeitos ou incorreções, salvo se resultantes de acidente a que ela,
CONTRATADA, não tiver dado causa;
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e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
f)manter atualizada a documentação apresentada para habilitação, devendo a CONTRATADA informar
ao CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou
apresentação de qualquer desses documentos, justificando a ocorrência.
II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a) proporcionar condições indispensáveis para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e
prestar os serviços previstos neste contrato;
b) designar servidores para o recebimento do objeto e acompanhamento do contrato;
c) proceder pontualmente aos pagamentos devidos à CONTRATADA.
Parágrafo Único: As obrigações contratuais são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência dessa responsabilidade para
outras pessoas físicas ou jurídicas, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: A CONTRATANTE, respeitado
o direito de defesa prévia, poderá aplicar as seguintes penalidades à CONTRATADA inadimplente:
I. A recusa injustificada do licitante vencedor em aceitar ou retirar o Empenho ou o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão licitador, implicará na imediata suspensão do
direito de licitar com o UniFUNEC, pelo prazo de até 06 (seis) meses e multa no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato/empenho, atualizada até a data do efetivo pagamento com juros de
0,3% (três décimos por cento);
II. A inexecução total do objeto desta licitação ensejará aplicação de multa correspondente a 10% (dez
por cento) do valor do Empenho ou termo equivalente, atualizado; tratando-se de entrega parcelada a
multa será de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela atrasada, até o
limite de 6% (seis por cento), com as consequências previstas em lei, reconhecidos os direitos da
administração previstos no art. 77 da Lei nº 8.666/93; sujeitas às penalidades previstas na Lei n.º
8.666/93 e alterações;
III. Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não sendo cancelado o
Empenho, se repetir o atraso, o UniFUNEC aplicará multa em dobro;
IV. Verificada uma das hipóteses dos subitens anteriores, o UniFUNEC poderá optar pela convocação
das demais proponentes da licitação, obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do
§ 2º, do art. 64, do diploma licitatório;
V. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado e injustificada recusa em assinar o
Contrato, o UniFUNEC poderá, garantida a prévia defesa da licitante, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, aplicar multa prevista neste edital juntamente com as seguintes sanções:
a) Advertência, nos seguintes casos:
a.1.) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato. a.2.) Outras
ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
b) Multa, que será aplicada sobre o valor atualizado do contrato, nos seguintes casos:
b.1.) de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.
b.2.) de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão incorrerem em qualquer
irregularidade.
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b.3.) a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com a seguinte graduação:
c.1.) 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados.
c.2.) 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, quando
ocorrer um ou todos dos seguintes casos:
d.1.) recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato.
d.2.) rompimento unilateral do Contrato, por parte da CONTRATADA.
VI. As multas previstas neste Edital não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato, bem como aplique as outras sanções previstas na Lei.
VII. As sanções previstas são de competência exclusiva da Presidência do UniFUNEC, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias a contar da abertura de vistas.
VIII. A aplicação das penalidades de que trata esta Cláusula não exime a CONTRATADA de corrigir
as irregularidades que lhes deram causa.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS: Dos atos da Administração cabe recurso, obedecido o
disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, e conforme o disposto no Edital.
CLÁUSULA NONA- NATUREZA DA DESPESA: A despesa decorrente deste contrato correrá à
Verba Ficha: Equipamentos e Materiais Permanentes da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA– VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses a partir
da conforme previsto no anexo I do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: Fazem
parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de pregão e seus
anexos, a Proposta de Preços da CONTRATADA e sua documentação de habilitação, constantes do
Processo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: São motivos para a rescisão do contrato os
relacionados no artigo 77 a 80 da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, em especial quando
constatado:
a) Persistência de infrações após a aplicação da multa prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
b) Manifesta impossibilidade por parte da licitante vencedora de cumprir as obrigações assumidas pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela CONTRATANTE.
d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8666/93.
e) Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da licitante vencedora.
f) Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.
§ 1º. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei.
§ 1º. A rescisão do contrato atenderá ao disposto no art. 79 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO - Para todas as questões divergentes oriundas do
presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da Comarca de Santa Fé
do Sul - SP, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.
E assim, por estarem justos e combinados, assinam o presente em três
vias de igual teor para um só fim, na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram, para que
surta seus regulares efeitos de direito.
Santa Fé do Sul, em ____ de ________ de 2019.

________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - UniFUNEC

________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_____________________________ _____________________________
Nome:
Nome:
RG:
RG:
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ANEXO IX
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC, CNPJ (MF) nº.
47.527.288/0001-10.
CONTRATADA: ______________________, com C.N.P.J. nº. __________________________
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): __/2019 – PROCESSO Nº. 66/2019 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº.
17/2019.
OBJETO: Visa a objetiva a empreitada do tipo menor preço, com critério de julgamento menor valor por item,
para a aquisição de modelos anatômicos (manequins) e simuladores, conforme especificações constantes no
folheto descritivo, fixado no Anexo do certame, para satisfazer as necessidades dos Laboratórios do curso de
Medicina do UniFUNEC.

Na qualidade de Contratante e Contratada, 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 cientes, doravante, de que todos os
despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Santa Fé do Sul – SP, em __ de ___________ de 2019.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC
Nome e cargo: ADERVAL CLÓVIS MORRETI - Presidente
E-mail institucional: presidencia@funecsantafe.edu.br
E-mail pessoal: adervalmorreti.52@funecsantafe.edu.br
Assinatura:__________________________________________________________
CONTRATADA: ______________________________
Nome e cargo: _________________________________
E-mail institucional: ______________________________
E-mail pessoal: ____________________________________
Assinatura:____________________________________________________________

OBS. Este Termo será elaborado e assinado, somente pela empresa vencedora do certame,
por ocasião da assinatura do Termo Contratual.
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE - SP.
CONTRATANTE: Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC
CNPJ. (MF) Nº 47.527.288/0001-10
CONTRATADA:
CNPJ. (MF) Nº
CONTRATO N° __/2019
DATA DA ASSINATURA: __ de _______ de 2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
OBJETO: “Visa a objetiva a empreitada do tipo menor preço, com critério de julgamento menor valor por
item, para a aquisição de modelos anatômicos (manequins) e simuladores, conforme especificações constantes
no folheto descritivo, fixado no Anexo do certame, para satisfazer as necessidades dos Laboratórios do curso de
Medicina do UniFUNEC”.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Santa Fé do Sul - SP, em __ de ________ de 2019.

Nome: ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Cargo: Presidente
e-mail: presidencia@funecsantafe.edu.br
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