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  EEDDIITTAALL  DDOO  PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  nn..1111//22002222  

             
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÓLEO, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará 

realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.11/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o 

registro de preço para eventual aquisição de material e insumos de enfermagem   com a finalidade de atender a população pelo 

período de 12(doze) meses.  

 
 O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal n.2.395 de agosto 2021, aplicando-se subsidiariamente, no que couber as disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e alterações posteriores, sobretudo as penalidades previstas no art. 87 da mesma lei, da Lei Complementar n. 
123/06, Lei Complementar n. 147/14, Lei Complementar n. 155/16, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 14 de julho de 2022, às 14 horas. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: dia 14 de julho de 2022, às 14h10min  
LOCAL: http://bll.org.br/ “Acesso Identificado” 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações – Rua Ângelo Vidotto, 95- Vila 
Martins – Óleo/SP – Fone / Fax: (14) 3357-1211 – E-mail: administracao@pmoleo.sp.gov.br 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido. 

 
Todas as referências de tempo deste Edital observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, 

serão registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

 O valor estimado é de R$43.629,90 (quarenta e três mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos). 
Correrá pela seguinte Dotação Orçamentária: 
 

Órgão 02.00.00 Poder Executivo 

Unidade Orçamentária 02.05.00 Fundo Mun. de Saúde 

Unidade Executora 02.05.01 Fundo Mun. de Saúde  

Funcional Programática 10.301.0006.2.032 Manut. Fdo Munic. Saúde 

Elemento Despesa .3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Ficha 185 01-Tesouro 

Valor Rec Próprios R$1.000,00 

Elemento Despesa .3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Ficha 186 02-Estadual 

Valor Rec Estadual R$1.000,00 

Elemento Despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Ficha 187 05-Federal 

Valor Rec Federal R$1.000,00 

 
OBS.: As fichas consignadas acima, serão suplementadas se necessário. As dotações a serem utilizadas serão do Orçamento do 
Exercício de 2022 e posterior. 
 
 
 

http://bll.org.br/
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 1-  DO OBJETO 
 

1.1. Escolha da melhor proposta objetivando registro de preço para aquisições de material e insumos de enfermagem   com a 

finalidade de atender a população pelo período de 12(doze) meses.  

 
2-  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1- O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

 
2.2- Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura do Município de OLEO, denominado Pregoeiro, mediante 

a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página 
eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (http://bll.org.br/). 

 
3 -  RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
3.1- O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos neste edital. 
 
4- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1  Poderão participar desta licitação as empresas interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto, que 

atenderem a todas as exigências que dizem respeito à habilitação. 
 
4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado (Bolsa de Licitações e Leilões). 
 
4.3  O licitante deverá estar credenciado, preferencialmente de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 

de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
 
4.4  O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da 

informação nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei n. 10.520/2002. 
 

OBSERVAÇÃO: O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará à Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia 
da informação. 

 
4.5  A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 

digitado no sistema, informar sua condição como empresa (ME ou EPP).  
 
4.6  Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, 

pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de: 
4.6.1. consórcios; 
4.6.2. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
4.6.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de OLEO/SP; 
4.6.4. empresas com falências decretadas ou concordatárias; 

http://bll.org.br/
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 4.6.5. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público da Prefeitura Municipal de OLEO/SP. 
 
 
5 -  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
5.1- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições 

dispostas no art. 10 do Decreto Municipal n. 2.395/2021. 
 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BLL. 

 
5.2- A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 

associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual por meio de seu operador designado indicará implícito 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

 
5.3- O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome do licitante, somente se 

dará mediante prévia definição de senha privativa. 
 
5.4- A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões. 
 
5.5- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.6- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 

 
PARTICIPAÇÃO 

 
5.7- A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observada data e horário limite estabelecido. 
 

5.8- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

 
5.8.1- É vedado ao fornecedor identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão 
do pregão, sob pena de desclassificação do licitante. 
 

5.9- Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa 
associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4646 e 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões 
ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
5.10- A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas. 

mailto:contato@bll.org.br
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 5.10.1.  A não anexação de proposta escrita não inabilitará o licitante para participar do pregão. 
 
5.11- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar 

da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

 
5.12- O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu 

último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item. 
 
5.13- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
5.14- Após a abertura do item colocado em disputa, a fase de lances terá duração de 10 (dez) minutos. Após esse período, o 

sistema encerrará a competição caso nenhum lance seja apresentado dentro do intervalo de 2 (dois) minutos. 
 
5.15- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 

 
5.16- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, o sistema encerrará automaticamente a etapa de 

lances. 
 

5.17- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 
equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço 
disposto no parágrafo único do art. 7º. 

 
5.18- O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 

em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,5% (zero, vírgula, cinco por cento). 
 

5.19- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre 
lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances. 

 
5.20- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  

 
5.21- Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação aos participantes, através de comunicado que será 
disponibilizado no acesso público juntamente com o edital. 

 
5.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
5.23- Conforme o artigo 36 do to 10.024/2019, após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 

desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da 
aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à 
primeira hipótese. 
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 5.23.1-  Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36, caso não haja envio de lances após o início 
da fase competitiva. Parágrafo único: na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 

5.24- Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
 

5.25- O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 
5.26- O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública. 
 
5.27- Posteriormente, os mesmos documentos de habilitação mencionados no item anterior, deverão ser encaminhados em 

originais ou cópias autenticadas, prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da data da sessão pública, 

juntamente com a proposta de preços corrigida (item 7.2), para a Prefeitura do Município de Manduri no endereço 

abaixo: 

 

 Prefeitura Municipal de Óleo 
 Endereço: Rua Ângelo Vidotto, 95- Vila Martins-Óleo/SP  
 Óleo/SP – CEP: 18790-204 
 A/C Setor de Licitações - PREGOEIRO 

 

5.28- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço 
melhor. 

 
5.29- Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação. 
 
5.30- Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
6- PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
6.1- O registro de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 
 
6.2- O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
6.3- No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as 

ESPECIFICAÇÕES dos produtos ofertados. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações 
do objeto neste campo implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta. 
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 6.4- O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 e ANEXO 03. 
 
6.5- A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 
 
7-  PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
 
7.1- A empresa vencedora, deverá despachar via correio, a Proposta de Preços escrita, com o (s) valor (es) oferecido (s) após a 

etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa 
citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as 
informações constantes no item 7.2, dentro do prazo e endereço disposto no item 5.21. 

 
7.2- Na proposta escrita (Modelo Anexo 3), deverá conter:  

a)  número do Pregão; 
b)  razão social da empresa; C.N.P.J.; endereço completo; telefone; fax e e-mails (pessoal e institucional) 

atualizados para contato; qualificação do preposto que representará a licitante durante a vigência do registro, 
banco, agência, praça de pagamento, conta corrente e assinatura e nome legível do representante legal da 
empresa responsável pela proposta; 

 b.1) O endereço e C.N.P.J. informados deverão ser do estabelecimento que de fato emitirá a nota fiscal 
eletrônica; 

c)  descrição do objeto, em conformidade com as especificações do Anexo 01 deste Edital; 
d)  preço unitário do objeto, não superior ao valor estimado (Anexo 01 – Termo de Referência), em algarismo, 

expresso em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária; 

 d.1) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, fretes, materiais, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas 
relacionadas com o objeto ora licitado; 

e)  preço total da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional; 
f)  prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
h) local, data, assinatura, e identificação do signatário. 
 

7.3- O objeto deverá atender as especificações constantes no Anexo 01. 
 

7.4- Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
 
8-  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1- Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO, observada as especificações técnicas, 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 
 

8.2- Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
147/2014 e Lei Complementar n. 155/16, serão observados os seguintes procedimentos: 
8.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor 
lance, será procedido o seguinte: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema 

eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a 
convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em 
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 que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão. 
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que 

se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na 
forma do disposto na alínea “a”.  

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da 
alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito. 

8.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

 
8.3- O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 

 
8.4- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for 
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital. 

 
8.5- De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes. 
 
9 -  HABILITAÇÃO 
 
9.1- Conforme disposto no Anexo 02. 
 
10 -  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
10.1- Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

10.2- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico na forma do 
edital. 

 
10.3- O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 

 
10.4- As respostas aos pedidos de esclarecimentos devem ser divulgadas pelo sistema e possuem caráter vinculante a 

todos os participantes e à própria Administração. 
 
10.5- Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que 
entender viciarem o mesmo. 

 
10.6- O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 02 (dois) dias úteis, procedendo aos encaminhamentos necessários. 
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 10.7- Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a 
realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a 
apresentação das propostas de preços. 

 
10.8- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no sistema 

“CHAT” manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 01 (um) dia para apresentação 
das razões de recurso, ficando desde logo os demais licitantes intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
10.8.1-  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importara na 
decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 
10.9- A falta de interposição na forma prevista no subitem 10.5 importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro 

declarará o vencedor do certame na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 
procedimento licitatório. 

 
10.10- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 
 

10.11- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

10.12- Os recursos deverão ser enviados por e-mail (administração@pmoleo.sp.gov.br), para que seja possível a 
publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida a este. 

 
11 -  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1- O descumprimento do prazo de entrega sujeitará ao contratado, assegurado à ampla defesa e o contraditório, à 

seguinte sanção: 

11.1.1-  Multa de 10% (dez por cento) do valor total da (s) Autorização (ões) de Compra (s) não adimplidas pela 
empresa. 

 
11.2- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Óleo/SP, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a licitante que praticar quaisquer 
atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, garantido o contraditório e ampla defesa. 

 
11.3- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com multa de quantia correspondente a até 

10% (dez por cento) do valor total da proposta adjudicada, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 
 
 
12 -  FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1- Após a homologação do resultado, a contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura da 

Ata de Registro de Preços, cuja respectiva minuta constitui o Anexo 05. 
 
12.2- A empresa vencedora, quando convocada, deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

convocação, comparecer à Prefeitura do Município de Óleo para assinar a correspondente Ata de Registro de Preços; 
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 ou ainda, enviar pelo mesmo prazo disposto, a Contrato através de serviço postal (Correios), quando a mesma tiver 
sido encaminhada para assinatura por meio de correio eletrônico. 

 
13.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1- A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Óleo revogá-la, no todo 

ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação. O Município de Óleo poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 
13.2- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
13.3- É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 

vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
13.4- Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 

pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
13.5- NÃO SERÁ CONCEDIDO reequilíbrio econômico financeiro aos preços registrados neste certame, quando do mero 

reajuste ou flutuação de preços de mercado, em razão da impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, que não 
configura hipótese de realinhamento de preços, o qual exige, nos termos do art. 65, II, “d” da Lei Federal n. 8.666/93, a 
comprovação de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. [TC 000709/002/05; 001169/013/08; 5287/989/16 – Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo]. 
 

13.6- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 

13.7- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
13.8- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
 
13.9- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente. 
 
13.10- A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
                                                                                              
13.11- Não cabe à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo 

fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de 
serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
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 13.12- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário das 08h00 às 17h00, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, na sede da Municipalidade, no endereço supra, ou pelo telefone (14) 3357-1211, ou ainda, 
através do e-mail administracao@pmoleo.sp.gov.br, para melhores esclarecimentos. 

 
13.13- Integram o presente Edital: 

Anexo 01 - Termo de Referência / Descrição do objeto; 
Anexo 02 - Documentos para Habilitação; 
Anexo 03 - Modelo de Proposta; 
Anexo 04 - Modelo de Declarações; 
Anexo 05 - Minuta do Contrato 
Anexo 06               Minuta do Decreto Municipal 

 
 
 
 
13.14- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o 

Foro da Comarca de Piraju, Estado de São Paulo.  
 

  
 

 
 

OLEO, 29 DE JULHO DE 2022. 
 
 
 

JORDÃO ANTÔNIO VIDOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

2. INTRODUÇÃO  

2.1. O DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE SAÚDE DE OLEO/SP NECESSITA DE ABERTURA DE PROCESSO 

LICITATORIO OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE 

ENFERMAGEM VISANDO MELHOR ATENDIMENTO DE TODA POPULAÇÃO. 

 

3. OBJETO 

3.1. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE ENFERMAGEM   COM A 

FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.  

 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1. O MUNICIPIO DE OLEO/SP, VISANDO UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES 

E A TODA POPULACAO, NECESSITA DE AQUISICOES DE INSUMOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM, 

PARA ATENDIMENTO/ PROCEDIMENTOS EM HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 

BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLEO, NECESSITO URGENCIA NO PROCESSO CONFORME 

ESTIMATIVA DE CONSUMO E LEVANTAMENTO DE ESTIMATIVAS.  

 

5. ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO TÉCNICA  

5.1. AS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME LICITATORIO DEVERAO ENTREGAR OS PRODUTOS DE 

ACORDO COM OS PRAZOS ESPECIFICADOS NAS AUTORIZACOES DE COMPRAS.  

 

6. MATERIAIS  

6.1. LISTA DE MATERIAIS ANEXO I  

6.2. O VALOR ORCADO PARA A CONTRATACAO É DE APROXIMADAMENTE  R$ 43.630.01 (QUARENTA E 

TRES MIL SEISSSENTOS E TRINTA REAIS E UM CENTAVOS.) CONFORME TABELA EM ANEXO II. 

6.3. CONTRATADA: ENTREGAR OS PRODUTOS DE ACORDO COM O PACTUADO, NÃO SENDO ACEITO 

EM HIPOTESE ALGUMA, PRODUTOS SIMILARES, RESPONSABILIZAR-SE POR TODO ONUS REFERENTE A 

ENTREGA NO LOCAL INDICADO NA AUTORIZACAO DE COMPRAS, RESPONSABILAR-SE PELA TROCA 

EM CASOS DE PRODUTOS DEFEITUOSOS.  

6.4. CONTRATANTE: PROCEDER AO PAGAMENTO NO PRAZO E CONDICOES ESTABELECIDAS NAS 

CONDICOES DE PAGAMENTO CONSTANTES DESTE CONTRATO – FISCALIZACAO E 
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ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO SERAO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR E FISCAL DO 

CONTRATO.  

 

7. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS E INSUMOS  

7.1. APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE COMPRAS E/OU NOTA DE EMPENHO (VIA E-MAIL, 

CORREIOS OU POR OUTRO QUALQUER MEIO), O FORNECEDOR TERA O PRAZO MAXIMO DE 5 (CINCO) 

DIAS UTEIS PARA ENTREGAR NO LOCAL INDICADO NA AUTORIZACAO DE COMPRAS.  

 

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS PRODUTOS.  

8.1. O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE FORMA PROVISÓRIA, SENDO, OS MESMOS, RECEBIDOS 

DE FORMA DEFINITIVA A PARTIR, DA CERTIFICACAO DA NOTA FISCAL PELO FISCAL DO CONTRATO.  

 

9. PRAZO DE GARANTIA  

9.1. O PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DEVERA SER DE NO MINIMO 12(DOZE) MESES, E SERA 

CONTADO A PARTIR DE ENTREGA DESTES NO LOCAL INDICADO NA AUTORIZACAO DE COMPRAS.  

9.2. OS PRAZOS PARA SOLUCAO DE GARANTIA DOS ITENS DEVERAO TER INICIO A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA DESTES NO LOCAL INDICADO NA AUTORIZACAO DE COMPRAS.  

9.3. OS CHAMADOS RELATIVOS Á GARANTIA SERAO FEITOS PELO CONTRATANTE, POR ESCRITOS OU 

POR TELEFONE, OBRIGANDO-SE A EMPRESA A ATENDE-LA NO PRAZO MAXIMO DE 48(QUARENTA E 

HORAS) E SE NECESSARIO A TROCA DE PRODUTO, DEVERAO SUBSTITUI-LO POR OUTRO DE IGUAL 

ESPECIFICACOES A SEREM DEVOLVIDOS EM ATE 48 HORAS CORRIDAS, EM PERFEITAS CONDICOES DE 

USO E SOB AS MESMAS CONDICOES EXIGIDAS NO ANEXO I.  

 

10. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

10.1. O CRITERIO DE ADJUDICAÇAO DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS SERA MENOR PRECO 

ATENDIDAS AS DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.  

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1. NO PRAZO MAXIMO DE ATE 30 (TRINTA) DIAS UTEIS, SERA PROCEDIDO O PAGAMENTO, 

CONTADOS A PARTIR DA DATA DA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA, PELO SETOR OS 

SEGUINTES DOCUMENTOS:  

A) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS -CRF; 

B) CERTIDAO CONJUNTA DE DEBITOSRELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA 

UNIAO;  

C) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS – CNDT  

 

12. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS 
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12.1. AS DESPESAS DECORRENTES DESTE CERTAME OCORRERAO POR CONTA DAS DOTACOES PROPRIAS 

CONSIGNADAS NO ORCAMENTO EM VIGOR.  

 

13. SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

13.1. CHEFE / RESPONSÁVEL PELA UNIDADE REQUISITANTE:  

A) MARIA LUIZA SOLDERA- CHEFE DO SERVICO DE SAUDE- CPF: 324.957.128-86  

 

13.2. GESTOR DO CONTRATO:  

A) MARIA LUIZA SOLDERA- CHEFE DO SERVICO DE SAUDE- CPF: 324.957.128-86  
 

13.3. FISCAL DO CONTRATO:  

A) EVELIZE HELENA GIL MAZANTE REBEQUI – ENFERMEIRA – COREN Nº.   

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS  

A) O PRAZO DE ENTREGA DEVERÁ SER CRITERIOSAMENTE RESPEITADO, FICANDO A EMPRESA 

ADJUDICATARIA INTIMIDADA A APRESENTAR FORMALMENTE NA PREFEITURA DOCUMENTO QUE 

JUSTIFIQUE POSSIVEIS ATRASOS OU IMPOSSIBILIDADE NA ENTREGA DO(S) PRODUTO (S), SOB PENA 

DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL E ABERTURA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO PARA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA;  

 

B) AS QUANTIDADES SOLICITADAS NA “ORDEM DE COMPRA “DEVERAO SER EFETIVAMENTE ATENDIDAS, 

PODENDO O RESPONSAVEL PELO SETOR RECUSA-SE A RECEBER, OU, APÓS CASO IRREGULARIDADE 

DISPONIBILIZA-LOS PARA DEVOLUCAO, NÃO CABENDO Á EMPRESA ADJUDICATARIA (AQUISICAO) 

QUAISQUER RESTITUICOES DE PREJUIZOS;  

 

C) NÃO SERA ACEITO TROCA DE PRODUTOS, SALVO JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA, COMPROVADA E 

FORMALIZADA PELA EMPRESA ADJUDICATARIA (AQUISIÇÃO) A MUNICIPALIDADE, CABENDO AO 

ORGAO GERENCIADOR DECIDIR SOBRE A ACEITABILIDADE DA MESMA;  

 

Prefeitura Municipal de Óleo, 08 de junho de 2022. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência  

 

 

____________________ 

Maria Luiza Soldera  

Chefe do Serviço de Saúde  
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COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇO 

PARA AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE ENFERMAGEM VISANDO MELHOR 

ATENDIMENTO DE TODA POPULAÇÃO. 

 

CERTIFICO que os preços anexados, são os preços praticados no mercado, no âmbito da Administração 

Pública. 

 

 DECLARO sob as penas das leis que, as pesquisas de preços foram realizadas pessoalmente por mim, 

sendo estas de minha inteira responsabilidade. 

 

 DETERMINO para tanto, que estes preços devem ser os praticados pela comissão permanente de 

licitação, como média de preços. 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Óleo, 08 de junho de 2022. 

 

 

 

________________________ 

Maria Luiza Soldera 

Chefe do Serviço de Saúde 
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JUSTIFICATIVA  

 

                          A motivação inicial parte do Departamento de Saúde do município de Óleo, para 

aquisição de Insumos e Material de enfermagem a ser licitado destinam-se aos seguintes Centros de Saúde 

e Posto de saúde: C.S. DR RICARDO FRANKLIN DE MELLO, PAS BATISTA BOTELHO E PAS 

MADAGUARI, onde oportunizarão uma melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do 

Município, garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, 

durante a assistência á saúde. Devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos 

anos em decorrência da Epidemia SARS COV-19 o município de Óleo buscando a melhoria constante do 

atendimento ofertado aos pacientes do SUS, que são encaminhados para as unidades de saúde, tal 

aquisição se faz necessária, em virtude insumos e materiais ora pleiteados, serem devidamente utilizados 

constantemente. O quantitativo encaminhado está de acordo com a Proposta de Aquisição de e 

justificativas apontadas neste Termo de Referência.  Esta solicitação irá oportunizar aos servidores 

melhores condições de trabalho e atendimento á população através e melhoria nos atendimentos realizados 

nas Unidades de Saúde, garantindo assim mais conforto e segurança à população usuária do Sistema Único 

de Saúde – SUS 

. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Óleo, 08 de junho de 2022. 

 

 

___________________ 

Maria Luiza Soldera  

Chefe do Serviço de Saúde 
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 LISTAGEM DE INSUMOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM: 

 
ITEM 

MATERIAL APRESENTAÇÃO QUANT. 

 
PREÇO 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
(R$) 

 
PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL 

(R$) 

 
1 

AGULHA 25X6 (AZUL) 
Caixa com 100 unid. 100 cx 

R$16,000 R$1.600,00 

 
2 

AGULHA 20X5,5 (ROXA) 
Caixa com 100 unid. 150 cx 

R$15,803 R$2.370,45 

 
3 

APARELHO DE INALAÇÃO 
Unidade 3 unid. 

R$138,000 R$414,00 

 
4 

ATADURA CREPE 06CM 
Pacote com 12 

unidades 100 pct 
R$3,427 R$342,70 

 
5 

ATADURA CREPE 10CM 
Pacote com 12 

unidades 100 pct 
R$5,013 R$501,30 

 
6 

ATADURA CREPE 15CM 
Pacote com 12 

unidades 100 pct 
R$7,953 R$795,30 

 
7 

ATADURA CREPE 20CM 
Pacote com 12 

unidades 150 pct 
R$10,007 R$1.501,05 

 
8 

AVENTAL DE TECIDO 
PACIENTE Unidade 6 unid 

 
 

 

 
9 

AVENTAL DESCARTÁVEL 
MANGA LINGA C/ 

PUNHO 
Pacote com 10 

unidades 80 pct 

 
R$31,733 

 
R$2.538,64 

 
10 

CAMPO CIRURGICO 
TECIDO OU 

DESCARTAVEL 
Pacote com 10 

unidades 2 pct 

 
R$61,167 

 
R$122,33 

 
11 

CAMPO FENESTRADO 
TECIDO OU 

DESCARTAVEL 
Pacote com 10 

unidades 2 pct 

 
R$44,00 

 
R$88,00 

 
12 

CATETER INTRAVENOSO 
18G Caixa com 100 unid. 1 cx 

 
R$169,333 

 
R$169,33 

 
13 

CATETER INTRAVENOSO 
20G Caixa com 100 unid. 1 cx 

 
R$176,333 

 
R$176,33 

 
14 

CATETER INTRAVENOSO 
22G Caixa com 100 unid. 1 cx 

 
R$174,000 

 
R$174,00 

 
15 

CATETER DE OCULOS 
NASAL DE O2 Pacote com 20 unid. 5 pct 

 
R$36,267 

 
R$181,34 

 
16 

BOLSA COLETORA DE 
URINA ESTERIL c/ 

VÁLVULA DRENAGEM Caixa com 100 unid. 1 cx 

 
R$595,000 

 
R$595,00 

17 COPO UMIDIFICADOR P/ 
O2 Unidade 10 unid. 

 
R$15,810 

 
R$158,10 

 
18 

COMPRESSA PARA 
CAMPO CIRURGICO - 

25x28 CM Pacote com 5 unid. 5 pct 

 
R$13,750 

 
R$68,75 

 
19 

CURATIVO ADESIVO PÓS 
COLETA DE SANGUE Caixa com 500 unid. 4 cx 

 
R$21,903 

 
R$87,61 

 
20 

DESCARPAK 07 LITROS 
Caixa com 20 unid. 4 cx 

 
R$120,533 

 
R$482,13 

 
21 

 
DESCARPAK 13 LITROS 

 
Caixa com 20 unid. 

 
8 cx 

 
 

R$152,067 

 
 

R$1.216,54 
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22 

 
KIT AUXILIAR PARA 

PAPANICOLAU - 
ESPATULA + ESCOVA 

 
Unidade 

 
250 unid. 

 
 
 
 

 

 
23 

FITA TESTE PARA 
AUTOCLAVE Caixa com 200 fitas 1 cx 

 
R$1.232,000 

 
R$1.23200 

 
24 

GARROTE EM FITA LIVRE 
DE LATEX 

Caixa com rolo com 25 
tiras 2 cx 

 
R$220,750 

 
R$441,50 

 
25 

TOUCA DESCARTAVEL 
SANFONADA Pacote com 100 unid. 2 pct. 

 
R$14,017 

 
R$28,03 

 
26 

LENÇOL DESCARTÁVEL C/ 
ELASTICO P/ MACA 

Pacote com 10 
unidades 30 pct. 

 
R$16,243 

 
R$487,29 

 
27 

LUVA ESTERIL 7,0 
Caixa com 100 unid. 1 cx 

 
R$198,333 

 
R$198,33 

 
28 

LUVA ESTÉRIL 8,0 
Caixa com 100 unid. 1 cx 

 
R$217,667 

 
R$217,67 

 
29 

LUVA PROCEDIMENTO P 
Caixa com 100 unid. 50 cx 

 
R$31,287 

 
R$1.564,35 

 
30 

LUVA PROCEDIMENTO M 
Caixa com 100 unid. 50 cx 

 
R$31,437 

 
R$1.571,85 

 
31 

LUVA PROCEDIMENTO G 
Caixa com 100 unid. 50 cx 

 
R$31,810 

 
R$1.590,50 

 
32 

LUVA VINIL P 
Caixa com 100 unid. 30 cx 

 
R$28,667 

 
R$860,01 

 
33 

LUVA VINIL M 
Caixa com 100 unid. 30 cx 

 
R$28,723 

 
R$861,69 

 
34 

OXIMETRO DEDO 
Unidade 6 unid 

 
R$104,333 

 
R$626,00 

 
35 

OXIMETRO PULSO 
Unidade 1 unid 

 
R$2.750,000 

 
R$2.750,00 

 
36 

BOBINA DE PAPEL/ECG 
Pacote com 5 bobinas 1 pct 

 
R$85,000 

 
R$85,00 

 
37 

ELETRODO DESCARTAVEL 
PARA ECG Pacote com 50 unid. 5 pct 

 
R$24,483 

 
R$122,42 

 
38 

SCALP 21 
Caixa com 100 unid. 4 cx 

 
R$39,667 

 
R$158,67 

 
39 

SCALP 25 
Caixa com 100 unid. 4 cx 

 
R$41,000 

 
R$164,00 

 
40 

SERINGA 01ML - 
INSULINA Caixa com 100 unid. 10 cx 

 
R$37,000 

 
R$370,00 

 
41 

SERINGA 20ML 
Caixa com 50 unid 20 cx 

 
R$41,833 

 
R$836,66 

 
42 

SONDA ASPIRAÇÃO Nº 
12 com valvula 

Pacote com 10 
unidades 3 pct. 

 
R$27,100 

 
R$81,30 

 
43 

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 
1.0 Unidade 2 unid. 

 
R$48,633 

 
R$97,27 

 
44 

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 
2.0 Unidade 2 unid. 

 
R$48,633 

 
R$97,27 

 
45 

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 
3.0 Unidade 2 unid. 

 
R$48,633 

 
R$97,27 

 
46 

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 
4.0 Unidade 2 unid. 

 
R$48,633 

 
R$97,27 

 
47 

SONDA URETRAL N 12 
Pacote com 10 unid. 5 pct. 

 
R$9,467 

 
R$47,34 
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48 

SONDA VESICAL Nº 18 
FOLLEY Caixa com 10 unid. 3 cx 

 
R$48,267 

 
R$144,80 

 
 

49 

 
SONDA VESICAL Nº 18 

FOLLEY - 3 VIAS 
 

Caixa com 10 unid. 
 

2 cx 

 
R$58,967 

 
R$117,93 

 
50 

SONDA VESICAL Nº 22 
FOLLEY Caixa com 10 unid. 2 cx 

 
R$41,200 

 
R$82,40 

 
51 

TERMOMETRO CLINICO 
DIGITAL Unidade 10 unid. 

 
R$15,407 

 
R$154,07 

 
52 

TERMOMETRO 
INFRAVERMELHO Unidade 6 unid. 

 
R$165,000 

 
R$990,00 

 
53 

TESTE INDICADOR 
BIOLÓGICO Caixa com 10 unid. 3 cx 

 
R$51,667 

 
R$155,00 

 
54 

TUBO DE CONEXÃO O2 - 
2 metros Unidade 20 unid. 

 
R$9,473 

 
R$189,46 

 
55 

PINÇA DENTE DE RATO - 
14 CM Unidade 6 unid. 

 
R$25,867 

 
R$155,20 

 
56 

PORTA AGULHA - 180 
mm Unidade 4 unid. 

 
R$63,353 

 
R$253,41 

 
57 

TESOURA SPENCER PARA 
RETIRADA DE PONTO - 9 

C Unidade 10 unid. 

 
R$58,377 

 
R$583,77 

 
58 

PINÇA ANATOMICA SEM 
DENTE - 14 CM Unidade 6 unid. 

 
R$23,633 

 
R$141,80 

 
59 CABO DE BISTURI Nº 15 Unidade 3 unid. 

 
R$21,100 

 
R$63,30 

 
60 CABO DE BISTURI Nº 20 Unidade 3 unid. 

 
R$20,643 

 
R$61,93 

 
61 

ÁGUA PARA INJEÇÃO  10 
ml Caixa com 200 unid. 2 cx 

 
R$147,333 

 
R$294,67 

 
62 

ÁGUA DESTILADA PARA 
AUTOCLAVE - GALÃO 5 
LITROS Galão de 5 litros 20 galões 

 
R$17,220 

 
R$344,40 

 
63 

ALCOOL LÍQUIDO 
70%(LITRO) Frasco com 1 litro 240 fr 

 
R$10,373 

 
R$2.489,52 

 
64 

S.F. 0,9%100ML 
Caixa com 50 unid 5 cx 

 
R$307,833 

 
R$1.539,17 

 
65 

S.F.0,9% 250ML 
Caixa com 40 unid. 10 cx 

 
R$286,000 

 
R$2.860,00 

 
66 

S.F. 0.9% 500 ML 
Caixa com 20 unid. 20 cx 

 
R$159,933 

 
R$3.198,66 

 
67 

S.G.5% 250ML 
Caixa com 36 unid. 3 cx 

 
R$229,920 

 
R$689,76 

 
68 

GEL CONDUTOR 
/ECG/USG/FISIO Galão de 5 litros 10 galões 

 
R$37,800 

 
R$378,00 

 
69 

CLORIDRATO DE 
LIDOCAÍNA 2% - GELÉIA Unidade 20 unid. 

 
R$6,073 

 
R$121,46 

 
70 

CLORIDRATO DE 
LIDOCAÍNA 2% S/V - 

INJETÁVEL Frasco com 1 litro 20 unid. 

 
R$17,730 

 
R$354,60 

 

O VALOR TOTAL ESTIMADO É DE APROXIMADAMENTE R$ 43.630.01 (QUARENTA E TRES MIL 

SEISSSENTOS E TRINTA REAIS E UM CENTAVOS.) 
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ANEXO 02 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.11/2022 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
Os documentos relativos à habilitação das empresas declaradas detentoras das melhoras ofertas, deverão ser digitalizados e 
encaminhados ao e-mail administracao@pmoleo.sp.gov.br no prazo de prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da data da sessão pública, juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura do Município de Óleo no 
endereço abaixo: 

 Município de Óleo 
 Endereço: Rua Angelo Vidotto, 95 Vila Martins– Óleo/SP – CEP: 18.790-204 
 A/C Setor de Licitações - PREGOEIRO 

  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades 

civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
e) Prova de regularidade de tributos Municipais (mobiliários);  
f) Prova de regularidade de tributos Estaduais; 
g) Prova de regularidade de tributos Federais, abrangendo inclusive contribuições sociais; 
h) Prova de regularidade de débitos do FGTS (CRS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço); 
i) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas; 
j) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede do proponente, com prazo de validade em 

vigor (inexistindo prazo de validade na referida certidão será aceita aquela cuja expedição/emissão não ultrapasse a 90 
(noventa) dias da data de abertura do certame. 

k) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; de que se encontra em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho; de que se encontra apta a emitir Nota Fiscal Eletrônica (Nf-e); que não possui em seu quadro de pessoal na 
qualidade de sócio, diretor, gerente, administrador e funcionário, servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal ,de 
Óleo/SP; e que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 
n. 123/06 e Lei Complementar n. 147/14 – CONFORME MODELO DO ANEXO 04. 
 

OBSERVAÇÕES 
1. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 
esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 
 
2. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer 
pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação. 
 
3. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-
se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. 
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 Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser 
apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
 
4. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso 
no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das 
propostas.  
 
5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte, o 
proponente será habilitado com restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o objeto for homologado ao proponente, prorrogável 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. 
 
6. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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ANEXO 03 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.11/2022 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
Apresentamos nossa proposta para o objeto da licitação PREGÃO ELETRÔNICO N.11/2022 acatando todas as estipulações 
consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
   

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ N.:  

I.E.:  

ENDEREÇO:  

CIDADE:  

TELEFONE:  

E-MAIL INSTITUCIONAL:  

E-MAIL PESSOAL:  

 

Qualificação do preposto da detentora do registro 
durante a vigência do ajuste: 

Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, 
domicílio e cargo na empresa. 

 

BANCO AGÊNCIA PRAÇA PAGAMENTO CONTA CORRENTE 

    

 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
 
OBJETO: Escolha da melhor proposta objetivando registro de preço para aquisições de material e insumos de enfermagem   

com a finalidade de atender a população pelo período de 12(doze) meses.  

 

ITEM QUANT. CPID. DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA 
PREÇO  

CPIT. (R$) 
PREÇO  

TOTAL (R$) 

... ... ... ... ... ... ... 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 
Obs.: Nos preços cotados já estão incluídos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que 
incidam sobre a contratação. 
 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
 

    
____________________________________________ 

                             Carimbo e Assinatura do responsável 
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ANEXO 04 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.11/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

(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, sob as penas da Lei, para fins de participação no processo licitatório em pauta, que: 

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

inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos 
supervenientes; 

 
ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 
da Lei n. 8.666, de 21 de jCPho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos; 

 
Em caso de eventual contratação com a Municipalidade, ESTÁ APTA a emitir Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e), atendendo, assim, o Decreto Municipal n. 2395/2021; 
 
NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL na qualidade de sócio, diretor, gerente, 

administrador ou funcionário, servidores públicos municipais da Prefeitura de Óleo/SP;  
 
[E, SE FOR O CASO] É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123/06 e Lei Complementar n. 147/14, cujos termos conhece na íntegra, 
estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatório - Pregão Eletrônico n. 03/2018, realizado pela Prefeitura Municipal 
de Óleo/SP. 
 
 

Por ser verdade assina a presente. 
 

............., ........ de .............................. de 2022. 
 
 

___________________________ 
Nome/ Razão     Social 

Nome do responsável/procurador 
Profissão/Cargo do responsável/procurador 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.11/2022 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

(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, sob as penas da Lei, para fins de participação no processo licitatório em pauta, que: 

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

inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos 
supervenientes; 

 
ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 
da Lei n. 8.666, de 21 de jCPho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos; 

 
Em caso de eventual contratação com a Municipalidade, ESTÁ APTA a emitir Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e), atendendo, assim, o Decreto Municipal n. 2395/2021; 
 
NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL na qualidade de sócio, diretor, gerente, 

administrador ou funcionário, servidores públicos municipais da Prefeitura de Óleo/SP;  
 
[E, SE FOR O CASO]. É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123/06 e Lei Complementar n. 147/14, cujos termos conhece na íntegra, 
estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatório - Pregão Eletrônico n. 03/2018, realizado pela Prefeitura Municipal 
de Óleo/SP. 
 
 

Por ser verdade assina a presente. 
 

............., ........ de .............................. de 2022. 
 
 

___________________________ 
Nome/ Razão     Social 

Nome do responsável/procurador 
Profissão/Cargo do responsável/procurador 
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ANEXO 05 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. .../2022 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.11/2022 
  
Aos ... dias do mês de ... do ano de ..., foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal n. 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Municipal n. .... e Decreto Municipal n......, 
que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e o fornecedor vencedor do Pregão Eletrônico n.11/2022, doravante denominado DETENTOR DA ATA: ..., 
CNPJ n. ...., estabelecida a ..., na cidade de ...,  Estado de ..., CEP: ..., Fone/Fax: ..., neste ato representada pelo Sr.(a) ..., RG 
n. ..., CPF n. .... . 
 
A presente ata tem por objeto Registro de Preços para aquisições de material e insumos de enfermagem   com a finalidade de 

atender a população pelo período de 12(doze) meses.  

 

1.1.  conforme descrição, marca e preços unitários relacionados abaixo. 

ITEM 
QUANT. 
ESTIM. 

CPID. DESCRIÇÃO  MARCA 
VALOR 

CPITÁRIO 
(R$) 

... ... ... ... ... ... 

 
1.2. O valor total estimado da despesa registrada da presente ata é de R$ ... (...). 

 
1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições, nos termos do § 4°, art. 15, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 
 

1.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor DETENTOR DA ATA através de contrato, ou, 
emissão de Autorização de Compra, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio (fac-símile/e-mail). 
 

1.5. Sempre que julgar necessário, a Prefeitura solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o 
fornecimento do objeto registrado, na quantidade que for preciso. 
 

1.6. O prazo de entrega será de ... (...) dias, pelo fornecedor DETENTOR DA ATA, conforme disposto no Anexo I do edital 
do Pregão Eletrônico n.11/2022.  
 

1.7. O recebimento definitivo ocorrerá em até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório do objeto, e serão 
acompanhado (s) da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s), cuja conferência e atestação será(ão) feita(s) pelo 
preposto designado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR. 
1.7.1. No texto da nota fiscal deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os valores unitários e totais, e o 

número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Eletrônico n.11/2022). 
1.7.2. Havendo erro na nota fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até 

que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
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1.8. O fornecedor DETENTOR DA ATA responsabilizar-se-á pela qualidade do objeto entregue, especialmente para efeito 

de substituição no prazo de 02 (dois) dias, no caso de não atendimento ao solicitado. 
 

1.9. A entrega do objeto deverá ser realizada no endereço ..., acompanhada das notas fiscais eletrônicas correspondentes, 
no prazo estipulado no item 1.6. e nas quantidades indicadas na “AF”. 
 

1.10. O descumprimento do prazo de entrega ou das condições editalícias sujeitará o fornecedor DETENTOR DA ATA, 
assegurado a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções: 
1.10.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total da(s) Autorização(ões) de Compra(s) não adimplidas pela 

empresa; 
1.10.2. Cancelamento do registro; 
1.10.3. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 02 (dois) anos.   
 

1.11. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos, em até ... (...) dias após o encaminhamento das notas fiscais 
eletrônicas. 
1.11.1. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a o 

fornecedor DETENTOR DA ATA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

 
1.12. O ÓRGÃO GERENCIADOR designa o(s) funcionário(s) abaixo relacionado(s) como encarregado(s) responsável(eis) 

pela fiscalização e acompanhamento da execução do presente registro, durante sua vigência. 

NOME CARGO 

.... ... 

 
1.13. O fornecedor DETENTOR DA ATA será representado na execução do presente registro pelo preposto informado em 

sua proposta.  
 

1.14. O fornecedor DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 
 

1.15. Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de 
conhecimento do fornecedor DETENTOR DA ATA: edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.11/2022 e 
seus anexos, proposta das proponentes vencedoras, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, 
despacho do Pregoeiro, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie. 
 

1.16. Conforme disposto no art. 15, § 2° da Lei Federal n. 8.666/93, os preços registrados serão publicados trimestralmente 
para orientação da Administração, na imprensa oficial (jornal local). 
 

1.17. O presente registro poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração, nas hipóteses dos artigos 77 e 
78, da Lei Federal n. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da 
Imprevisão. 
 

1.18. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data de publicação do ato de homologação do 
certame. 
 

As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca da Estância 
Turística de Piraju/SP, esgotadas as vias administrativas. 
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 Para constar que foi lavrada a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS segue assinada pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. 
Jordão Vidotto e pelo representante do fornecedor.  

 
MUNICÍPIO DE ÓLEO, ... DE ... DE ... . 
 
 
 
 
JORDÃO VIDOTTO 
PREFEITO MCPICIPAL 
ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
 
 
... 
FORNECEDOR DETENTOR DA ATA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
01- _______________________________________________ RG ______________________ 
 
02- _______________________________________________ RG ______________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MCPICIPAL DE ÓLEO 

CONTRATADO:  

LICITAÇÃO Nº (DE ORIGEM): 11/2022 

ATA nº XX/2022 

 

OBJETO: objeto Registro de Preços para aquisições de material e insumos de enfermagem   com a 

finalidade de atender a população pelo período de 12(doze) meses.  

 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: Victor Henrique Correa Miras, OAB N. 392.192, 

 E-mail juridico@pmoleo.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

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

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

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

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

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

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

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

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

 

LOCAL e DATA:  

 

Município de Óleo em, XX de XX de 2022.  
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome:  

Cargo: representante legal 

CPF:  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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 ANEXO 06 
 

DECRETO N. 2395/2021 

 
Estabelece parâmetros para aplicação das sanções por infringência ao disposto nos artigos 81, 
86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, no âmbito da Prefeitura Municipal de Óleo. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ÓLEO, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, tendo como 
fundamento a regra do artigo 115 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a faculdade de expedir normas para a realização de 
seus procedimentos licitatórios; considerando que a Lei Federal nº 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente; e, 
considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção; 

 
D E C R E T A: - 

 
Art. 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Óleo, obedecerá ao disposto neste Decreto. 
 
Art. 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração Municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 
seguintes penalidades:- 
I – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
II – pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
 
Art. 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de 
mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 
proporção: 
I – multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e, 
II – multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de 
atraso. 
 
Parágrafo único – A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação 
assumida, salvo disposto em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da 
multa prevista no artigo 4º deste Decreto. 
 
Art. 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as seguintes 
penalidades: 
I – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação assumida; ou, 
II – multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
 
Art. 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela Administração Municipal, que não excederá a 
15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação. 
 
Parágrafo único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 
4º deste Decreto, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido 
no “caput” deste artigo. 
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 Art. 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se 
efetuado dentro dos prazos de entrega fixados no contrato ou instrumento equivalente. 
 
Art. 7º - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 
e 10.520/02. 
 
§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura 
poderá reter os pagamentos vincendos em valor equivalente ao da multa a ser aplicada, até a decisão definitiva, assegurada a 
ampla defesa.  
 
§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos 
termos disciplinados no parágrafo anterior. 
 
§ 3º - Se a Administração Municipal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada devidamente 
corrigido pelo IPC-FIPE. 
 
Art. 8º - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 
 
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO, 
EM 20 DE AGOSTO DE 2021. 

  
JORDÃO ANTÔNIO VIDOTTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
Publicado na Secretaria Administrativa da Prefeitura, na data supra. 
 

 
  LILIANE LÚCIO  

 CHEFE DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 

 


