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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 

 
PROTOCOLO Nº 1466/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos 
para Setor de Endoscopia da Rede Mario Gatti, de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
INTERESSADO: Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei nº 
8.666/93, Decreto Municipal nº 14.218/03, com suas alterações, Lei Complementar 123/06, 
Decreto Municipal nº 16.187/08, Decreto Municipal nº 14.356/03, Resolução n° 003/17 do 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti publicada no Diário Oficial do Município de Campinas em 
24/02/17 e Lei Complementar Municipal nº 191/18.  
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, criada pela Lei 
Complementar nº 191/2018, por intermédio da Coordenadoria de Compras, representada 
por pregoeiro abaixo designado, leva ao conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica, do tipo menor preço, cuja sessão 
pública será realizada nas formas e datas abaixo informadas, com o fim de contratar o 
serviço do objeto descrito no item 02 do edital e de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  
 
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem: 

 
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS 

Itens Horário/Data 
01 ao 07 A partir das 08h00 do dia 01/11/2019 

 

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS 
Itens Horário/Data 

01 ao 07 08h59 do dia 13/11/2019 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 
Itens Horário/Data 

01 ao 07 A partir das 09h00 do dia 13/11/2019 
 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
Itens Horário/Data 

01 ao 07 A partir das 09h15 do dia 13/11/2019 
 
 
LOCAL: (Solução de Compras Públicas PUBLInexo no sitio: www.publinexo.com.br). 
 
PREGOEIROS RESPONSÁVEIS: Elisângela Rodrigues de Oliveira nomeada pela portaria 
n° 019/2017, publicada em 07/11/2017 no Diário Oficial do Município de Campinas/SP e 
Rogério Ferreira de Carvalho nomeado pela Portaria nº 008/2011, publicada em 12/08/2011 
no Diário Oficial do Município de Campinas/SP.  
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor municipal de Campinas/SP, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para (a 
Solução Eletrônica PUBLInexo constante no site www.publinexo.com.br). 
 
1.3. Valor total estimado: R$ 4.712.960,00 (Quatro milhões, setecentos e doze mil, 
novecentos e sessenta centavos). 
 
2. DO OBJETO, PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 
2.1. O presente pregão eletrônico tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
locação de equipamentos completos para Setor de Endoscopia da Rede Mario Gatti, de 
acordo com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I - Termo de Referência, 
parte integrante do presente edital.  
   
2.2. A presente contratação vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela 
Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar após a assinatura do 
Contrato, podendo ser prorrogado até o limite legal estabelecido pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 
2.3. O reajuste contratual poderá ser realizado mediante provocação da contratada, nos 
termos legais previstos na Lei 8666/93. O índice utilizado na ocasião do reajuste será o 
IPCA. 
 
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
3.1. Os quantitativos estimados e as condições de execução são as descritas no Anexo I - 
Termo de Referência e no Anexo V - Minuta do Termo de Contrato. 
 
4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
4.1. Observado o prazo legal, previsto no subitem 4.2, o interessado poderá formular 
consultas ao(s) Pregoeiro(s), pelo telefone (0xx19) 3772-5815 ou através do e-mail: 
licitacoes@hmmg.sp.gov.br, informando o número da licitação. 
 
4.2. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para término do acolhimento das 
propostas, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do pregão e os licitantes até o segundo dia útil que anteceder o início da 
sessão de disputa de preços, através do e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br ou através de 
petição protocolada na Área de Expediente deste Hospital, situado na Avenida Prefeito Faria 
Lima, n° 340 CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP ou através da Plataforma 
PUBLInexo. Serão considerados os documentos recebidos durante o período de expediente 
administrativo desta instituição das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
 

4.2.1. Caso acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 
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4.3. As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município de 
Campinas no portal (www.campinas.sp.gov.br) e no portal (www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes). 
 
4.4. Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o edital, a 
alteração será divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento 
convocatório. 
 
5. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
5.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 
funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado e previamente 
credenciadas perante a Plataforma Eletrônica PUBLInexo. 
 
6.2. Será vedada a participação de: 

 
6.2.1. Empresas em consórcios; 
6.2.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 
sob pena de incidir na previsão do parágrafo único do art. 97 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
6.2.3. Empresas temporariamente suspensas e impedidas de licitar ou contratar com o 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti; 
6.2.4. Empresas com falência decretada; 
6.2.5. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Campinas/SP. 

 
7. CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA PUBLINEXO 
 
7.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 
ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrônico PUBLInexo para a 
geração do login e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa física 
credenciada que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo 
ser mantida sob sigilo absoluto. 
 
7.2. As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações na 
PUBLInexo. 
 

7.2.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente da empresa licitante, deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
7.3. A Plataforma PUBLInexo pode ser acessada através do endereço eletrônico 
www.publinexo.com.br. 
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7.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
7.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
7.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante ou seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
8. ACESSO AO SISTEMA 
 
8.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos. 

 
8.1.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.publinexo.com.br nos campos específicos para login e senha.  

 
8.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências previstas no Edital.  
 
8.3. A 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. 
 
8.4. É incumbência da licitante 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 de sua 
desconexão. 
 
9. RECEBIMENTO E ABERTURA DA PROPOSTA ELETRÔNICA NA PLATAFORMA  
 
9.1. A licitante deverá observar a(s) data(s) e o(s) horário(s) limite(s) previsto(s) para o 
recebimento das propostas, atentando também para a data e horário da abertura das 
propostas, bem como do início da disputa constantes do preâmbulo deste Edital. 
 

9.1.1. Em sua proposta eletrônica a licitante deverá informar: 
 
9.1.1.1. O preço global para 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com o 
Anexo I – Especificação e Quantidade dos Itens, com até quatro casas 
decimais após a vírgula e inclusão de todos os custos operacionais de sua 
atividade/fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, bem como as 
demais despesas diretas e indiretas, não cabendo a Rede Mário Gatti, 
nenhum custo adicional. 
9.1.1.2. Apenas 01 (uma) marca/fabricante do produto cotado, que deverá 
ser informado na formulação da proposta eletrônica, no 
www.publinexo.com.br. 
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9.2. A apresentação da proposta implica a aceitação pela licitante dos seguintes 
dispositivos: 
 

9.2.1. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias corridos contados 
da data da entrega da proposta e o do lance será de 90 (noventa) dias corridos, 
contado da data da abertura da sessão pública do pregão;  
9.2.2. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos 
operacionais de sua atividade e os tributos que eventualmente possam incidir sobre 
eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, mesmo que indique o 
percentual de incidência; 
9.2.3. A licitante conhece e cumprirá os termos do Edital em todos os seus 
detalhamentos. 

 
10. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
 
10.1. A partir do horário previsto no preâmbulo do edital e no sistema eletrônico, terá início a 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas 
para os itens correspondentes, disputados um a um ou de forma simultânea. 
 
10.2. Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeiro lance a proposta inicial de 
menor valor apresentada por item. 
 
10.3. As licitantes deverão estar conectadas ao sistema para participar da etapa de lances, 
podendo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
10.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado. 
 
10.5. A cada lance ofertado, a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
 
10.6. Os lances ofertados serão no MENOR PREÇO GLOBAL PARA 24 (VINTE E 
QUATRO) MESES, com no máximo quatro casas decimais, sendo desprezadas as 
restantes. 
 
10.7. A licitante 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. 
 

10.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrônico. 
 
10.9. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 
 
10.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico as licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
10.10.1. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao 
Pregoeiro (a) verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
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10.11. Encerrada a fase de recebimento de lances, compete à Pregoeiro (a) avaliar a 
aceitabilidade do preço do primeiro classificado por item, decidindo motivadamente a 
respeito, verificando a perfeita consonância com as especificações e condições do edital, 
podendo encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance 
de menor valor aceitável, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 
aceitação. 
 
10.12. Havendo propostas de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pequeno 
porte (EPP), com valor de até 5% (cinco por cento) superior ao da vencedora do certame, 
não sendo a vencedora ME ou EPP, a proposta mais bem classificada dentre as ME e EPP, 
será considerada empatada com aquela, podendo o seu proponente apresentar proposta de 
preço inferior, e, não havendo o desempate, serão chamadas as demais ME ou EPP, na 
ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito. 
 
10.13. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que a ME ou EPP exerça o 
direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua 
preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada. 
 
10.14. Após a negociação, quando for o caso, ou após o encerramento da etapa de lances, 
o Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do preço do primeiro classificado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
10.15. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro (a) 
acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
10.16. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá convocar o 
licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, 
com prazo razoável estabelecido pelo Pregoeiro no ato da solicitação, sob pena de não 
aceitação da proposta e posteriormente deverá enviar para Coordenadoria de Compras do 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, situada na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340, Complexo 
Administrativo, CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 
12h00 e das 13h00 às 17h00, vinculando o recebimento neste expediente até o terceiro dia 
útil subseqüente ao da realização da sessão, as condições de habilitação previstas no 
Item 12 do edital, bem como sua proposta escrita contendo a descrição clara e completa 
do objeto ofertado mencionando a marca/modelo/fabricante e os preços finais (unitário e 
total) para cada Lote, com apenas 04 casas decimais, acompanhada de: 
 

10.16.1. Descrição detalhada das características para os itens cotados, em 
língua portuguesa ou traduzida, com foto ou ilustrações - catálogo. O 
catálogo em língua estrangeira deverá ser acompanhado de tradução simples 
em português; 
10.16.2.  Dados bancários, contendo o número do banco, número da agência, 
nome da agência e número da conta corrente, com dígito verificador; 
10.16.3.  Endereço eletrônico (e-mail) para envio do Contrato, conforme item 
15 do edital. 

 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
11.1. O critério de julgamento das propostas será pelo MENOR PREÇO GLOBAL, 
observadas as condições definidas neste Edital.  
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11.2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas e os lances que: 
 
11.2.1. Não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 
aplicável; 
11.2.2. Forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
11.2.3. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste edital; 
11.2.4. Apresentarem informações inverídicas; 
11.2.5. Apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das 
informações a que se destinam; 
11.2.6. Deixarem de responder às diligências, quando solicitadas e dentro do prazo 
estabelecido; 
11.2.7. Apresentarem características em desacordo com as solicitadas no Anexo I – 
Termo de Referência; 
11.2.8. Deixarem de informar a marca/modelo e/ou apresentarem duas ou mais 
marca/modelo para um mesmo item; 
11.2.9. Deixarem de apresentar os documentos exigidos no item 10.16.  
 

11.3. Serão desclassificados os lances/propostas finais que apresentarem preços 
excessivos, ou seja, superiores aos valores unitários pesquisados pela Rede Mário Gatti. 
 
12. HABILITAÇÃO 
 
12.1. Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os 
documentos elencados nos subitens 12.11 a 12.15 deste edital e cumprir os requisitos 
neles especificados.  
 
12.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 
numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar a análise.  
 
12.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, por publicação 
em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à consulta. 
 
12.4. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e certidão negativa de 
falência e concordata, ou recuperação judicial/extrajudicial, se outro prazo não constar de 
Ato Normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 06 (seis) meses 
entre a data de sua expedição e a data para entrega dos envelopes, exceto em relação aos 
subitens 12.12.1 e 12.12.2. 
 
12.5. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento 
(matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 
 
12.6. É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda Federal, para 
com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para com o Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT). 
 
12.7. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa. 
 

12.7.1. Considera-se positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste a 
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existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou 
depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 
mandado de segurança.  
 

12.8. No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo 
alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à penalidade estabelecida no item 16 
do edital. 

 
12.9. A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de 
habilitação e não cumpri-los, será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no 
item 16 do edital. 
 
12.10. CONSTITUEM MOTIVOS PARA INABILITAÇÃO DA LICITANTE  

 
12.10.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação no prazo 
estabelecido no item 10.16;  
12.10.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  
12.10.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão;  
12.10.4. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para com o 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT); 
12.10.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação; 
12.10.6. O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo 
estabelecido.  

 
12.11. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

12.11.1 A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social 
deverá ser compatível com o objeto licitado, consistir-se-á em:  
12.11.2. Para Empresa Individual: Registro Comercial;  
12.11.3. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 
devidamente registrados;  
12.11.4. Para Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): ato 
constitutivo e alterações subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de 
seus administradores, em exercício;  
12.11.5. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato constitutivo e 
alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  
12.11.6. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
12.11.7. Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame 
nesta condição, apresentar, juntamente com o seu ato constitutivo, um dos seguintes 
documentos comprobatórios: 
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12.11.7.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade 
comercial;  
12.11.8.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
caso atuem em outra área que não a comercial. 

 
12.12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-á em:  

 
12.12.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;  
12.12.2. Prova de inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes; 
12.12.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual que deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão Negativa expedida pelo órgão competente 
ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 
veracidade via Internet;  
12.12.4. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão unificada, nos termos da Portaria PGFN / RFB Nº 1751, de 02 de outubro 
de 2014, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet;  
12.12.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação 
condicionada à verificação de veracidade via internet;  
12.12.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, e/ou 
Positiva com Efeito de Negativa, dentro do prazo de validade emitida por aquele 
Órgão, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à 
verificação de veracidade via internet. 

 
12.13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
12.13.1. As licitantes deverão apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica fornecido por empresa jurídica de direito público ou privado que 
comprove o desempenho de atividade compatível com o objeto do presente pregão. 
O atestado de capacidade técnica deverá conter minimamente as seguintes 
informações: nome da empresa, nome do profissional responsável e descrição do 
objeto. 

 
12.14. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

12.14.1. De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as 
licitantes deverão apresentar Certidão negativa de falência, expedida pelo(s) 
cartório(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 06 
(seis) meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não 
constar do documento; 

 
12.14.1.1. Em se tratando de licitante em recuperação judicial, esta deverá 
apresentar o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 
econômico-financeira do edital. 
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12.15. DECLARAÇÕES ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
 

12.15.1. Cumprimento do disposto no INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONTITUIÇÃO FEDERAL 
 

12.15.1.1. Declaração que não outorga trabalho noturno, perigoso e insalubre 
aos menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho aos menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

 
12.15.2. Cumpre Integralmente o disposto no parágrafo III do Art. 9º da Lei 
8.666/93 

 
12.15.2.1. Declaração de que não possui em seu quadro direta ou 
indiretamente, servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante (modelo 
constante no Anexo IV). 

 
13. RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Havendo manifestação prévia e motivada da intenção de interpor recurso, esta, 
somente poderá ser promovida pela licitante via Sistema, depois de declarado o vencedor 
da disputa pelo Pregoeiro. O Sistema aceitará a intenção da licitante em interpor recurso 
nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 
A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá manifestar e motivar a 
sua intenção de interpor recurso naquele período. 

 
13.1.1. Os interessados que manifestaram e motivaram a intenção de interpor 
recurso apresentarão memoriais, dirigidos ao subscritor do edital, podendo fazer 
através do ambiente do sistema eletrônico site: www.publinexo.com.br, e-mail: 
licitacoes@hmmg.sp.gov.br, ou petição protocolada na Área de Expediente no prazo 
de até 03 (três) dias úteis, contados do dia útil seguinte subseqüente ao 
término do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação motivada da 
intenção de interpor recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 
útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

 
13.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
  
13.3. O acolhimento de recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
  
13.4. A falta de manifestação da licitante de interpor recurso, conforme estabelecido no 
subitem 13.1, importará na decadência do direito de recurso. 
  
13.5. Não havendo recurso quanto à declaração de vencedor, o Pregoeiro adjudicará o 
objeto ao primeiro classificado por lote, encaminhando o processo para homologação pela 
autoridade superior. 
 
13.6. Nas hipóteses citadas nos subitens 13.1 e 13.1.1, a autoridade superior decidirá o 
recurso e adjudicará o objeto do Pregão Eletrônico ao primeiro classificado por item. 
Constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento licitatório. 
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13.7. Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representantes não habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder 
pela licitante. 
 
13.8. A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto 
licitado. 
 
13.9. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Campinas 
no portal (www.campinas.sp.gov.br) e no portal (www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes). 
 
14. GARANTIA ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
14.1. Para firmar o contrato, a CONTRATADA prestará garantia de adimplemento contratual 
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias da 
assinatura do contrato: 
 

14.1.1.  A garantia de que trata o subitem anterior poderá consistir em: 
 

14.1.1.1. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida 
pública; 
14.1.1.2. Seguro-garantia, com prazo compatível com o da vigência do 
Contrato; ou 
14.1.1.3. Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do 
Contrato. 

 
14.2. Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a 
garantia de que trata este item será liberada, e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento do 
interessado, por intermédio do Serviço de Protocolo, dirigido ao Diretor Presidente da Rede 
Mário Gatti que deverá se manifestar quanto à execução contratual e encaminhar à Diretoria 
Jurídica. A liberação se dará mediante autorização do Diretor Presidente da Rede Mário 
Gatti, após parecer da Diretoria Jurídica. 
 
14.3. A liberação se dará mediante autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti, 
após parecer da Diretoria Jurídica. 
 
15. DA CONTRATAÇÃO E PROCESSAMENTO 
 
15.1. O parecer técnico será realizado pela Gerência do Setor de Endoscopia da Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. 
 
15.2. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio 
eletrônico (e-mail), arquivo contendo o Contrato, para assinatura, cuja minuta integra este 
edital, sob pena de decair do direito ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade 
estabelecida no item 17. 
 
15.3. A Adjudicatária deverá imprimir e assinar o Contrato encaminhado e devolvê-lo à 
Rede, aos cuidados da Coordenadoria de Procedimentos Legais, sito a Avenida Prefeito 
Faria Lima, 340, Parque Itália, Campinas/SP, CEP: 13036-902, nos termos expressos nos 
subitens abaixo: 
 

15.3.1. Pessoalmente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da 
data do envio do correio eletrônico (e-mail). 
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15.3.2. Via Correio, por SEDEX, ocorrendo à postagem, obrigatoriamente, o prazo 
máximo de até 03 (três) dias corridos, contados da data do envio do correio 
eletrônico (e-mail), encaminhando neste caso, correio eletrônico para o endereço:  
juridico.formalizacao@hmmg.sp.gov.br, informando a data, à hora e o número da 
postagem, para fins da rastreabilidade, se necessário.  

 
15.4. Para assinatura do Contrato é obrigatório a comprovação da qualidade de 
representante legal da empresa, na hipótese de não constar nos autos referida 
comprovação, deverá a empresa licitante enviar procuração pública, ou particular com 
reconhecimento de firma, em que conste poderes para assinatura em nome da empresa, no 
ato do envio dos Contratos assinados, nos termos do subitem anterior. 
 
15.6. O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
do recebimento da Ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado até o limite legal 
estabelecido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1. A Contratada deverá apresentar no mês subsequente à prestação dos serviços, a 
fatura correspondente à locação mensal dos equipamentos. 
 

16.1.1. No primeiro e último mês de contrato, o valor da fatura de locação deverá ser 
proporcional à quantidade de dias do mês de início da execução e do mês de término 
dos serviços, tendo como base de cálculo o valor mensal da locação, dividido por 30 
(trinta) dias e multiplicado pelo número de dias dos meses em questão, para cada 
aparelho locado; 
16.1.2. A fatura deverá conter a identificação do número do protocolo administrativo, 
períodos e/ou mês de referência da execução dos serviços. 

 
16.2. A nota fiscal não aprovada será devolvida para a empresa Contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.  
 

16.2.1. A devolução da fatura não aprovada pelo Contratante, em hipótese nenhuma 
servirá de pretexto para que a empresa Contratada suspensa a execução dos 
serviços. 

 
16.3. Após o aceite definitivo pelo gestor do Contrato, a nota fiscal será encaminhada para 
pagamento com vencimento no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da data do 
aceite. 
 
16.4. O pagamento será efetuado via depósito em conta corrente, devendo ser informado no 
corpo da Nota Fiscal, o banco, número da agência e conta. Caso o banco informado seja 
outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o custo do DOC/TED correspondente ficará a 
cargo da empresa contratada, sendo vedada a cobrança via boleto, duplicatas e 
negociação em rede bancária ou com outras empresas.  
 
17. DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
 
17.1. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade; a recusa 
de assinar o Termo de Contrato dentro do prazo e condições estabelecidas; a não 
apresentação dos documentos de habilitação no prazo estabelecido, salvo ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, sofrerá 
apenamento com a Suspensão temporária do direito de participar em licitações e 
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impedimento de contratar junto à Administração da Rede Municipal Dr. Mário Gatti pelo 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
17.2. Apresentar documentação falsa exigida para o certame; a não comprovação da 
condição de ME ou EPP que tenha se utilizado do tratamento diferenciado e favorecido; 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto; falhar ou fraudar na execução do 
contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  
 
17.3. As penalidades previstas neste item, tem caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, sua aplicação não exime a licitante da reparação de eventuais perdas e 
danos que seu ato punível venha a acarretar à Rede Mário Gatti, sem prejuízo das multas 
previstas no contrato e das demais cominações legais previstas na Minuta do Termo de 
Contrato - Anexo V. 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Serão considerados os documentos recebidos via e-mail, ao pregoeiro pessoalmente 
ou petição protocolada na área de expediente deste hospital, durante o período de 
expediente administrativo desta instituição das 08h00 às 17h00.  
 
18.2. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros. 
 
18.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e autenticidade 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.4. É facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
  
18.5. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente do resultado do processo licitatório. 
 

18.6. Em ocorrendo hipótese de fusão, cisão ou incorporação da empresa contratada, é 
permitida a sucessão contratual pela empresa incorporadora, ou pela nova empresa criada 
através da fusão ou cisão, desde que atendidos os requisitos documentais para habilitação 
no certame, após autorização da Diretoria da Contratante. 
 
18.7. No interesse da Rede Municipal Dr. Mário Gatti, sem que caiba aos participantes 
qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: 

- adiada a abertura desta licitação; ou 
- alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 
18.8. 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 subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
18.9. Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei nº. 8.666/93 fica implícito a cada licitante 
encontrar-se em pleno gozo de seus direitos para contratar com a Administração Pública, 
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isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em hipótese contrária, nas cominações do 
parágrafo único do mesmo artigo.  
 
18.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 
desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para 
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 
ensejaram sua inabilitação ou desclassificação. 
 
18.11. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser consultas no site: 
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou solicitadas pelo e-mail:  licitacoes@hmmg.sp.gov.br ou em 
dias úteis, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no endereço constante do preâmbulo 
do edital ou, ainda, através do fone (19) 3772-5815 / 3772-5708. 
 
19. ANEXOS 
 
Constituem parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Dados Cadastrais da Proponente; 
Anexo III - Termo de Ciência e de Notificação; 
Anexo IV - Declaração Cumprimento do Disposto no Parágrafo III do Art. 9º da Lei 8.666/93; 
Anexo V - Minuta do Termo de Contrato; 
Anexo VI - Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo VII - Atestado de Visita Técnica ou Declaração de Responsabilidade. 

 

 

 

Campinas, 31 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
DR. MAURO J. S. ARANHA 

Diretor Administrativo  
Rede Mário Gatti 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos 
para o Setor de Endoscopia da Rede Mário Gatti, de acordo com as especificações e 
quantitativos a seguir: 
 
2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 

Item Especificação 
Quantidade  

Hospital  
Mário Gatti 

Quantidade  
Hospital  

Ouro Verde 

01 

CENTRAL PROCESSADORA DE VÍDEO INTEGRADA OU 
NÃO A FONTE DE LUZ DE XENON OU LED 
COMPATÍVEIS COM VÍDEO-ENDOSCÓPIOS  
(VIDEOGASTROSCÓPIOS, VIDEOCOLONOSCOPIOS 
VIDEODUODENOSCOPIOS E VIDEOBRONCOSCOPIOS) 
De Ccd Colorido ou CMOS, dotada das Seguintes Funções: - 
Freeze - Para Congelamento De Imagens - Iris (Peak/Ave) - 
Recurso que Reduz os Reflexos e Brilhos Excessivos - 
Acionamento Remoto para s Equipamentos Periféricos de 
Documentação.  
Especificações Técnicas: - Imagem De Alta Definição 
"Hdtv" - Tela Cheia - CCD Colorido ou tecnologia full HD, 
sistema de cores tecnologia CMOS - Saída Para PC - Ieee 
1394 - Entrada para Cartão de Memória Tipo Pcmcia -
Compatível Com Fontes de Luz de Xenon ou LED - Agenda 
Eletrônica para Pacientes - Contraste Em 3 Níveis - 
Edge/Structure Enhancement Para Realce de Estrutura e 
Contornos - Controle Automático de Ganho (Agc). A Imagem 
Pode ser Amplificada Eletricamente Quando A Luz É 
Inadequada - Magnificação Eletrônica de 1,5X - Picture In 
Picture - Identificação do Endoscópio - Balanço de Branco 
Automático (White Balance) -Requisitos Elétricos - Voltagem: 
110/240V Ac; Flutuação de Tensão: +Ou- 10%; - Frequência: 
50/60Hz; Flutução de Frequência: +Ou- 1Hz; - Corrente De 
Entrada: 5 A 250V; Grau de Proteção para Choques 
Elétricos: Clase 1/ Tipo Bf - Saída Do Sinal De Vídeo - Sdtv 
(Vbs Composite-Pal, Y/C, Rgb); Vídeo Digital Dv (Possivel 
Saída Simultânea) 
- Fonte de Luz de Xenon para processadora de vídeo acima. 
Com Sistema Ótico Para Realce De Vasos Capilares; Ajuste 
automático do brilho. Para uso com Videoendoscópios de 
Ccd Colorido ou CMOS. 
Fonte de Luz LED integrada ou não à processadora de 
imagem com sistema de CCD ou CMOS. 
Especificações Técnicas: Iluminação - Lâmpada Principal: 
LED ou Xenon de 300W; Vida Útil: 500Hs de Uso Contínuo;-
Lâmpada de Emergência: Halogêneo de 12V-35W; Vida Útil: 
+Ou- 500Hs. -Resfriamento: Por Ar Forçado; - Método de 
Controle Automático de Luz (Brilho): Servo Diafragma 
Fornecimento de Ar- Bomba de Fornecimento Ar: Bomba 
Diafragma; - Pressão da Bomba: Disponível Em 4 Níveis 
(Desligado, Baixa, Média e Alta) Fornecimento de Água: 
Pressurização do Ar ou Recipiente de Água; Requisitos 
Elétricos - Voltagem: 110-ou 110-240V; - Frequência: 
50/60Hz; - Flutuação de Rede: + Ou -10%; - Consumo de 
energia: 600 VA; - Grau de Proteção para Choques Elétricos: 
Classe 1. 

02 02 
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02 

ESTAÇÃO DE TRABALHO ESPECÍFICA (TROLLEY) 
PARA COLOCAÇÃO DOS SITEMAS DE 
PROCESSAMENTO DE IMAGEM E FONTE DE LUZ 
DE VIDEOENDOSCOPIA DESCRITOS ACIMA 
Estações de trabalho para Sistemas de Vídeo 
Endoscopia: Estação de trabalho composta por 
(transformador, 100 V, 12 tomadas, frequência de 50/60 
Hz, potência máxima de entrada 1.350 VA, potência 
máxima de saída 1.250 VA) (Suporte para Monitor), 
(Bandeja para teclado) (Suportes para endoscópios) 
suportes para aparelhos, suporte para monitores de 
vídeo, cabos de força para ligação na rede e cabos 
para interligação das processadoras. 

02 02 

03 

VIDEOGASTROSCOPIOS 
Videogastroscópios flexíveis tela cheia. Projetados para 
endoscopia e cirurgia endoscópica do trato digestivo 
alto como esôfago, estômago e duodeno com CCD ou 
CMOS colorido de alta resolução. Angulo de visão, de 
140 graus, diâmetro externo de no mínimo 9.2mm e 
máximo de 10mm. Deve ser totalmente imersível a 
prova de água para ser submetido à desinfecção de 
alto nível com saneantes químicos e esterilizável 
através de óxido de etileno.  
Especificações Técnicas: 
a) Sistema ótico- Ângulo do campo de visão: 140 graus; 
Direção da visão: 0 graus – visão frontal; Profundidade 
de campo de visão mínimo de: 3-100mm a 4-100 mm; 
b) Tubo de inserção – Diâmetro externo de no mínimo: 
9.2mm e máximo de 10mm; Comprimento útil 
aproximado: 1030mm; Comprimento total aproximado: 
1345mm; 
c) Ponta Distal Diâmetro externo de no mínimo: 9.2mm 
e máximo de 10mm;  
d) Angulações mínimas – Para cima 210 graus; Para 
baixo: 90 graus; A direita: 100 graus; A esquerda: 100 
graus; 
e) Pinça de biópsia – Distância mínima visível a partir 
da ponta: 3mm; 
f) Canal de biópsia – Diâmetro interno mínimo: 2.8mm; 
Acessórios que devem companhar o aparelho: 
Adaptador de limpeza para canais de ar e água;  
Válvulas para canal de biópsia descartável; 
Escova para limpeza do canal de biópsia; 
Adaptador para limpeza de canal por aspiração; 
Adaptador metálico para limpeza do canal; 
Escova para limpeza dos cilindros de ar/água e sucção, 
da abertura do canal, da saída do canal de sucção no 
conector e as válvulas; 
Adaptador para injeção de líquidos; 
Tampa a prova d´água para conector; 
Manual de Instruções; 
Maleta para acondicionamento. 

04 03 

04 VIDEOCOLONOSCÓPIOS 03 03 
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Viocolonoscópios flexíveis com Imagem Tela Cheia. 
Projetados para endoscopia e cirurgia endoscópica do 
trato digestivo inferior (incluindo ânus, reto, cólon 
sigmóide, cólon e válvula ileocecal) com CCD colorido 
ou CMOS de alta resolução. Direção de visão de 0 grau 
com diâmetro externo de no máximo 12,8mm e duplo 
feixe de iluminação. Deve ser totalmente imersível a 
prova de água para ser submetido a desinfecção de 
alto nível com saneantes químicos e esterilizável 
através de óxido de etileno. 
Especificações Técnicas: 
a) Sistema ótico - Direção da visão: 0 grau- visão 
frontal; comprimento útil aproximado de 1680mm; 
Comprimento total aproximado: 2000mm; 
b) Ponta Distal – Diâmetro externo máximo: 12.8mm; 
c) Angulações mínimas – Para cima180 graus; Para 
baixo: 180 graus; A direita: 160 graus; A esquerda:160 
graus; 
d) Pinça de biópsia – Distância mínima visível a partir 
da ponta: 5mm; 
e) Canal de biópsia – Diâmetro interno mínimo: 3.7mm; 
f) Canal Auxiliar para irrigação direta. 
Acessórios que devem companhar o aparelho: 
Adaptador de limpeza para canais de ar e água;  
Válvula para canal de biópsia descartável; 
Escova para limpeza do canal de biópsia; 
Adaptador para limpeza de canal por aspiração; 
Adaptador metálico para limpeza do cana;l 
Escova para limpeza dos cilindros de ar/água e sucção, 
da abertura do canal, da saída do canal de sucção no 
conector e as válvulas; 
Adaptador para injeção de líquidos; 
Tampa a prova d´ água para conector; 
Manual de Instruções; 
Maleta para acondicionamento. 

05 

VIDEOBRONCOSCÓPIOS 
Videobroncóscopios com as seguintes características: 
Campo de visão 120 graus no mínimo; 
Direção de visão 0 graus; 
Distancia de campo 3 – 100 mm aproximadamente; 
Diâmetro externo distal de aproximadamente 05mm; 
Diâmetro do tubo de inserção de aproximadamente 
4,9mm; 
Comprimento de trabalho aproximado de 600mm; 
Diâmetro mínimo do canal de trabalho 2,0mm; 
Raio de angulação mínimo: UP 180 graus, DOWN 130 
graus; 
Comprimento total 870mm aproximadamente;  
Vedação permitindo desinfecção por submersão. 
Acessórios que devem companhar o aparelho: 
Adaptador de limpeza para canal de biopsias;  
Válvula para canal de biópsia descartável; 
Escovas de limpeza curta (1) e longa (1); 

02 02 
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Escova para limpeza do canal de biópsia; 
Adaptador para limpeza de canal por aspiração; 
Adaptador metálico para limpeza do canal; 
Adaptador para injeção de líquidos; 
Tampa a prova d´ água para conector; 
Manual de Instruções; 
Maleta para acondicionamento. 

06 

VIDEODUODENOSCÓPIO FLEXÍVEL PROJETADO 
PARA PROCEDIMENTOS ENDOSCOPICOS E 
CIRURGIAS 
Vídeoduodenoscópio Flexível Projetado Para 
Procedimentos Endoscópicos E Cirurgias Endoscópicas 
no Duodeno com as seguintes características: feito 
para observação, biópsias, terapêutica endoscópica 
diatérmica e documentação; flexível; com sistema de 
CCD colorido e/ou CMOS; botão para congelamento e 
captura de imagens; dotado de capa na ponta distal 
sendo esta removível para melhor limpeza e 
desinfecção e/ou esterilização; elevador da pinça 
hermético para mantê-lo livre de contaminação; botões 
comutáveis no corpo de operação do aparelho que 
permitam o controle da processadora e/ou 
equipamentos periféricos; Deve ser totalmente 
imersível a prova de água para ser submetido a 
desinfecção de alto nível com saneantes químicos e 
esterilizável através de óxido de etileno.  
Especificações Técnicas:  
Zoom eletrônico;  
Tubo flexível com comprimento de trabalho mínimo de 
1200mm e comprimento total máximo de 1 550mm; 
diâmetro externo mínimo de 11,3mm e diâmetro distal 
máximo de 13,3mm; canal de trabalho com diâmetro 
mínimo de 4,2mm; - Angulo do Campo de Visão: 100 
Graus- Visão Retrógrada - Profundidade de Campo De 
Visão: mínimo de 3-60mm- Imagem em Tela Cheia de 
alta resolução.um ou dois guias de iluminação. 
Angulações - Para Cima: mínimo de 120 Graus - Para 
Baixo: mínimo de 90 Graus - Para Direita: mínimo de 
110 Graus - Para Esquerda: mínimo de 90;  
Compatível com Unidades Eletrocirúrgicas. Ser 
totalmente a prova d'água, Pode ser Submetido s 
desinfecção por imersão e / ou Gás Óxido Etileno; 
Acompanhar o equipamento escovas de limpeza 
tampas de proteção, conectores, válvula kit de limpeza 
e manual de operações. 

00 02 

07 

MONITOR DE LCD OU LED 
Com no mínimo:  
19 POLEGADAS de tamanho;  
Função Picture e Picture compatível com sistema PAL 
e NTSC;  
Sinais de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo 
composto;  
Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, SDI, S- Vídeo DVI-D; 

02 02 
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Todos os acessórios, sendo cabos, manuais em 
português e outros. 

TOTAL 15 16 
TOTAL GERAL 31 
Observação: O critério de julgamento das propostas será pelo MENOR PREÇO GLOBAL, 
observadas as condições definidas neste Edital. 

 
3. SERVIÇOS  
 
3.1. Manutenção preventiva:  
 

3.1.1. As manutenções preventivas deverão ser programadas e notificadas ao gestor 
do contrato com antecedência;  
3.1.2. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa 
técnica de cada equipamento e de acordo com as especificações do fabricante e 
caso esse prazo não esteja definido no manual do equipamento, deverá ser 
considerado o prazo de visitas semestrais, mantendo os equipamentos em perfeitas 
condições de segurança, limpeza e higiene; de acordo com a especificação do 
fabricante e corretiva quando necessária. 

 
3.2. Manutenção corretiva: 
 

3.2.1. Em caso de necessidade de manutenções corretivas, a empresa terá o prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas para executar o serviço ou substituição do 
equipamento ou peças, a partir da data da notificação da empresa;  
3.2.2. Caso haja necessidade de manutenção externa do equipamento ou peças, a 
empresa deverá realizar no prazo de até 45 dias, nas condições descritas neste 
termo, sendo que durante este período, a empresa deverá deixar um equipamento 
de reserva nas mesmas condições do contratado;  
3.2.3. Após esse período, caso não seja resolvido o problema por definitivo, será 
encaminhada às penalizações.  

 
3.3. Os equipamentos deverão estar segurados pelo valor de mercado, considerando seguro 
total.  

3.3.1. As despesas com seguro e deslocamentos dos equipamentos, correrão por 
conta da Contratada. 

 
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
4.1. A Contratada deverá iniciar os serviços com todos equipamentos solicitados no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. 
 
4.2. Os equipamentos serão utilizados em jornada de trabalho de segunda a domingo 
devendo ficar à disposição 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo a Contratada 
responsável pelas despesas de manutenções, calibrações e outras despesas que incidam 
direta e indiretamente sobre os equipamentos contratados, inclusive notificação da empresa 
para substituição dos mesmos quando necessário.  
 
4.3. Será adotada como base para a prestação dos serviços o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti e Hospital Prefeito Edvaldo Orsi.  
 
4.4. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior e comprovados pelo 
manual ou documento de compra e estar em perfeito estado, devidamente calibrado. A 
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empresa deverá fornecer todos os insumos que necessitarem para o equipamento se 
manter em uso, como pilhas, baterias, cabos, adaptadores e outros se forem necessários 
para garantir a segurança. 

 
4.4.1. Os insumos para higienização serão fornecidos pela Contratante.  

 
4.5. A empresa deverá encaminhar no ato da apresentação da proposta dos equipamentos, 
cópia de manuais em português e demais documentos necessários para garantir o 
funcionamento destes com a descrição completa dos itens ofertados.  
 
4.6. A empresa deverá encaminhar os cronogramas de manutenção preventiva e os 
relatórios manutenções preventivas periódicas realizadas ao setor de manutenção, seguindo 
o cronograma de todos os equipamentos, com apresentação de laudos técnicos com cópias 
que ficarão em poder da Contratada e da Contratante.  

 
4.6.1. O cronograma de manutenção deverá ser previamente aprovado pela 
Contratante.  

 
4.7. Caso sejam necessárias alterações nas instalações como tomadas, disjuntores ou 
outras que se façam essenciais à garantia de funcionamento dos equipamentos, deverão 
ser discutidas previamente com a equipe de manutenção predial e manutenção, para ser 
solicitado um orçamento prévio e avaliação da viabilidade de execução pelo setor de 
manutenção da CONTRATANTE.  
 

4.7.1. Essas alterações deverão ser apontadas durante a visita técnica.  
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A Contratada deverá: 
 
5.1. Executar os serviços conforme especificações e condições estabelecidas no edital e 
seus anexos.  
 
5.2. Iniciar os serviços previstos no objeto, imediatamente após a assinatura do contrato, de 
acordo com o item 5.1. 
 
5.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
5.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato.  
 
5.5. Executar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como substituição 
de peças.  
 
5.6. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de 
acordo com as especificações do fabricante.  
 
5.8. Indicar preposto para acompanhar a execução do contrato, aferir os serviços, bem 
como tomar decisões compatíveis com o objeto contratado, o qual deverá responder junto à 
fiscalização do Contratante. 
 
5.9. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção dos aparelhos e instalação. 
 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

                                                                   Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/0001-76 
A                                                                  Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                     CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5700 
 
                                                                         

 

 

 21 

5.10. Realizar treinamento com todas as equipes em todos os plantões no ato da instalação 
e se solicitado pela contratante limitando a dois treinamentos anuais.  
 
6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
6.1. Efetuar os pagamentos dos serviços nos prazos e condições definidos no Projeto 
Básico.  
 
6.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços.  
 
6.3. Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessários ao fiel cumprimento do 
Contrato.  
 
6.4. Notificar a empresa Contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços.  
 
6.5. Proporcionar interfaces da Contratada com outros serviços da Rede Mario Gatti, 
vedando o interfaceamento direto da empresa. 
 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. A Contratada deverá apresentar no mês subsequente à prestação dos serviços, a fatura 
correspondente à locação mensal dos equipamentos. 
 

7.1.1. No primeiro e último mês de contrato, o valor da fatura de locação deverá ser 
proporcional à quantidade de dias do mês de início da execução e do mês de término 
dos serviços, tendo como base de cálculo o valor mensal da locação, dividido por 30 
(trinta) dias e multiplicado pelo número de dias dos meses em questão, para cada 
aparelho locado; 
7.1.2. A fatura deverá conter a identificação do número do protocolo administrativo, 
períodos e/ou mês de referência da execução dos serviços. 

 
7.2. A nota fiscal não aprovada será devolvida para a empresa Contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.  
 

7.2.1. A devolução da fatura não aprovada pelo Contratante, em hipótese nenhuma 
servirá de pretexto para que a empresa Contratada suspensa a execução dos 
serviços. 

 
7.3. Após o aceite definitivo pelo gestor do Contrato, a nota fiscal será encaminhada para 
pagamento com vencimento no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da data do 
aceite. 
 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
8.1. A(s) empresas(s) deverá(ão) apresentar os seguintes valores: 
 

8.1.1. Preço unitário, preço mensal por equipamento e preço para 24 (vinte e quatro) 
meses para locação de cada um dos equipamentos; 
8.1.2. Preço mensal total e preço total global para a locação de todos os 
equipamentos; 
8.1.3. Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, expressos em números, na 
moeda corrente nacional, com no máximo 04 (quatro) casas decimais e 
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apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade, 
incluindo os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como as 
demais despesas diretas e indiretas e quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias à execução dos serviços, encargos fiscais e comerciais que ficarão a 
cargo da Contratada. 

 
8.2. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 

8.2.1. Para firmar o contrato, a CONTRATADA prestará garantia de adimplemento 
contratual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de até 30 
(trinta) dias da assinatura do contrato; 
8.2.2. A garantia de que trata o subitem anterior poderá consistir em:  

 
8.2.2.1. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida 
pública; 
8.2.2.2. Seguro-garantia, com prazo compatível com o da vigência do 
Contrato; ou 
8.2.2.3. Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do 
Contrato.  
 

8.3. Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a 
garantia de que trata este item será liberada, e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento do 
interessado, por intermédio do Serviço de Protocolo, dirigido ao Diretor Presidente da Rede 
Mário Gatti que deverá se manifestar quanto à execução contratual e encaminhar à Diretoria 
Jurídica.  
 
8.4. A liberação se dará mediante autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti, 
após parecer da Diretoria Jurídica. 
 
9. VISTORIA TÉCNICA 
 
9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá 
realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por 
servidor designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 
telefone (19) 3772-5784 com o Engenheiro de equipamentos Luis Leite.  
 

9.1.1. A realização da vistoria poderá ser comprovada por Declaração emitida pelo 
licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que 
realizou vistoria no local do evento, conforme Anexo VII. 

 
9.1.1.1. Caso a licitante opte não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar 
declaração de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este 
fato, e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Contratante, conforme Anexo 
VII. 

 
9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 
 
9.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 
identificado. 
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ANEXO II - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 
PROCESSO Nº 1466/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos 
para Setor de Endoscopia da Rede Mario Gatti, de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  
 
 
 
Razão Social:.............................................................................................................................. 
C.N.P.J nº:..............................Inscr. Estadual nº:....................................................................... 
Inscr. Municipal (se houver):....................................................................................................... 
Rua/Av:..................................................................Nº.:.........Bairro............................................. 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:........................................ 
Telefone: (XX).............................................................................................................................   
 
DADOS PARA EMISSÃO DA ATA/CONTRATO E/OU EMPENHOS: 
 
Razão Social:.............................................................................................................................. 
C.N.P.J nº:..............................Inscr. Estadual nº:....................................................................... 
Inscr. Municipal (se houver):....................................................................................................... 
Rua/Av:..................................................................Nº.....................Bairro................................... 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:........................................ 
Telefone: (XX)................................... E-mail:.............................................................................. 
 
E-MAIL PARA ENVIO DA ATA E/OU CONTRATO P/ASSINATURA: 
 
E-mail:......................................................................................................................................... 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA E/OU CONTRATO: 
 
Nome:.......................................................................................CPF:.......................................... 
RG:.............................................................Cargo:...................................................................... 
Telefone: (XX).......................................  E-mail:......................................................................... 
 
Obs1: Juntar cópia autenticada da procuração do assinante caso o mesmo seja diverso do representante 
habilitado na sessão de abertura. 
Obs2: O Contrato deverá ser devolvido pessoalmente e/ou postada via SEDEX no prazo máximo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data do seu recebimento. 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA P/CRÉDITOS EM CONTA: 
 
Banco:.................................nº da agência:.......................Nome da agência.............................. 
Conta Corrente:.......................................................................................................................... 
 
Obs1: O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) via crédito em conta corrente. 
Obs2: Caso o banco informado seja diverso do Banco do Brasil, o crédito será encaminhado via DOC/TED, 
ficando o custo do mesmo a cargo da contratada. 
Obs3: É expressamente VEDADA à negociação do título em rede bancaria e/ou terceiros. 
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ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 
PROCESSO Nº 1466/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos 
para Setor de Endoscopia da Rede Mario Gatti, de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  
CONTRATANTE: Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
CONTRATADA: ________________________________________ 
 
CONTRATO Nº ______________/2019 

 
Na qualidade de CONTRATANTE E CONTRATADA, respectivamente, do Termo Contratual 
acima identificados e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final a 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 recurso 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 
1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.  

 
 

Campinas, _____ de _____________ 2019 
 
 
 
 

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
Presidente  

 
 
 
 

DR. MAURO J. S. ARANHA 
Diretor Administrativo 

 
 
 
 

DR. DANIELA FONSECA CALADO NUNES 
Procuradora Municipal 

 
 
 

Nome da empresa  
Representante legal 

RG nº 
CPF nº 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO III DO 
ARTIGO 9º DA LEI 8.666/93 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 
PROCESSO Nº 1466/2018  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos 
para Setor de Endoscopia da Rede Mario Gatti, de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  

 
 
 

A Empresa (razão social), sob CNPJ nº (informar), com sede à (endereço completo), em 
cumprimento ao Edital e ao disposto no parágrafo III do artigo 9º da lei 8.666/93, DECLARA, 
sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, direta ou indiretamente, 
qualquer servidor efetivo, eletivo, comissionado ou empregado da entidade Contratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(localidade), (dia) de (mês) de (ano). 
 

 (assinatura e carimbo)  
 (nome do representante)  

CPF nº (informar)  
 (cargo)  

(nome da empresa) 
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 ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE A REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI E A EMPRESA 
___________________________ 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1466/2018 
INTERESSADO: Rede Municipal Dr. Mário Gatti. 
 
    
A REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 47.018.676/0001-
76, com sede na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 CEP: 13036-902, Parque Itália, em 
Campinas/SP, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato, nos termos 
do art. 4º do Decreto Municipal 14.217/03, e a EMPRESA ___________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° ___________________, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por seu ___________________[CARGO E NOME, 
CI n° _____________, CPF n° _____________, têm, entre si, justo e avençado e celebram 
por força do presente Instrumento um CONTRATO DE Contratação de empresa 
especializada na locação de equipamentos completos para o Setor de Endoscopia da Rede 
Mario Gatti, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019, objeto do processo 
administrativo epigrafado, com as seguintes Cláusulas e condições. 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO, PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 
1.1. Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos para o 
Setor de Endoscopia da Rede Mário Gatti, de acordo com as especificações e quantitativos 
constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  
 
1.2. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado por sucessivos 
períodos até o limite legal estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
1.3. O reajuste contratual poderá ser realizado mediante provocação da contratada, nos 
termos legais previstos na Lei 8666/93. O índice utilizado na ocasião do reajuste será o 
IPCA. 
 

SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
2.1. A Contratada deverá iniciar os serviços com todos equipamentos solicitados no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. 
 
2.2. Os equipamentos serão utilizados em jornada de trabalho de segunda a domingo 
devendo ficar à disposição 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo a Contratada 
responsável pelas despesas de manutenções, calibrações e outras despesas que incidam 
direta e indiretamente sobre os equipamentos contratados, inclusive notificação da empresa 
para substituição dos mesmos quando necessário.  
 
2.3. Será adotada como base para a prestação dos serviços o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti e Hospital Prefeito Edvaldo Orsi.  
 
2.4. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior e comprovados pelo manual ou 
documento de compra e estar em perfeito estado, devidamente calibrado. A empresa deverá 
fornecer todos os insumos que necessitarem para o equipamento se manter em uso, como 
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pilhas, baterias, cabos, adaptadores e outros se forem necessários para garantir a 
segurança. 
 

2.4.1. Os insumos para higienização serão fornecidos pela Contratante.  
 
2.5. A empresa deverá encaminhar no ato da apresentação da proposta dos equipamentos, 
cópia de manuais em português e demais documentos necessários para garantir o 
funcionamento destes com a descrição completa dos itens ofertados.  
 
2.6. A empresa deverá encaminhar os cronogramas de manutenção preventiva e os 
relatórios manutenções preventivas periódicas realizadas ao setor de manutenção, seguindo 
o cronograma de todos os equipamentos, com apresentação de laudos técnicos com cópias 
que ficarão em poder da Contratada e da Contratante.  
 

2.6.1. O cronograma de manutenção deverá ser previamente aprovado pela 
Contratante.  

 
2.7. A empresa deverá cumprir todas as exigências e condições estabelecidas no edital e 
seus Anexos.  
 

TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO  
 
3.1. As partes atribuem ao presente contrato o valor de R$ ____ (_______), que serão 
pagos em parcelas mensais de R$____ (___________) 
 
3.2. O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos, tributos e benefícios decorrentes 
de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em 
feriados, de modo a constituir a única contraprestação pela execução do objeto do presente 
Contrato. 
 

QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
4.1. A despesa referente ao valor do presente contrato está previamente empenhada e 
processada por conta de verba própria do orçamento vigente, codificada sob os n°s  
 

QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Executar os serviços conforme especificações e condições estabelecidas no edital e 
seus anexos.  
 
5.2. Iniciar os serviços previstos no objeto, imediatamente após a assinatura do contrato, de 
acordo com o item 5.1. 
 
5.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
5.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato.  
 
5.5. Executar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como substituição 
de peças.  
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5.6. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de 
acordo com as especificações do fabricante.  
 
5.8. Indicar preposto para acompanhar a execução do contrato, aferir os serviços, bem 
como tomar decisões compatíveis com o objeto contratado, o qual deverá responder junto à 
fiscalização do Contratante. 
 
5.9. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção dos aparelhos e instalação. 
 
5.10. Realizar treinamento com todas as equipes em todos os plantões no ato da instalação 
e se solicitado pela contratante limitando a dois treinamentos anuais.  
 
5.11. Caso sejam necessárias alterações nas instalações como tomadas, disjuntores ou 
outras que se façam essenciais à garantia de funcionamento dos equipamentos, deverão 
ser discutidas previamente com a equipe de manutenção predial e manutenção, para ser 
solicitado um orçamento prévio e avaliação da viabilidade de execução pelo setor de 
manutenção da CONTRATANTE.  
 

5.11.1. Essas alterações deverão ser apontadas durante a visita técnica.  
 

SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1. Efetuar os pagamentos dos serviços nos prazos e condições definidos no Projeto 
Básico.  
 
6.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços.  
 
6.3. Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessários ao fiel cumprimento do 
Contrato.  
 
6.4. Notificar a empresa Contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços.  
 
6.5. Proporcionar interfaces da Contratada com outros serviços da Rede Mario Gatti, 
vedando o interfaceamento direto da empresa. 
 

SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. A Contratada deverá apresentar no mês subsequente à prestação dos serviços, a fatura 
correspondente à locação mensal dos equipamentos. 
 

7.1.1. No primeiro e último mês de contrato, o valor da fatura de locação deverá ser 
proporcional à quantidade de dias do mês de início da execução e do mês de término 
dos serviços, tendo como base de cálculo o valor mensal da locação, dividido por 30 
(trinta) dias e multiplicado pelo número de dias dos meses em questão, para cada 
aparelho locado; 
7.1.2. A fatura deverá conter a identificação do número do protocolo administrativo, 
períodos e/ou mês de referência da execução dos serviços. 

 
7.2. A nota fiscal não aprovada será devolvida para a empresa Contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.  
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7.2.1. A devolução da fatura não aprovada pelo Contratante, em hipótese nenhuma 
servirá de pretexto para que a empresa Contratada suspensa a execução dos 
serviços. 

 
7.3. Após o aceite definitivo pelo gestor do Contrato, a nota fiscal será encaminhada para 
pagamento com vencimento no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da data do 
aceite. 
 

OITAVA - DAS PENALIDADES E COBRANÇA DE MULTAS 
 
8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93; e art. 7º da Lei 
10.520/2002, nos casos de lentidão, atraso injustificado, paralisação da prestação de 
serviços injustificada, não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou prazos 
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos serviços, assim como a de seus superiores e demais infrações 
previstas no Art. 78 da Lei 8666/93, garantida a ampla defesa e contraditório, a 
CONTRATADA sofrer apenamento com: 
  
8.2. Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, por parte da Contratada, das 
obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo, as seguintes 
penalidades: 
 

8.2.1. Advertência: a ocorrência de falta de pouca gravidade sujeitará a 
CONTRATADA à pena de advertência por escrito e anotação nos registros da Rede 
Mário Gatti; 
8.2.2. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar junto à Administração da Rede Municipal Dr. Mário Gatti pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior; ou 

 
8.3. Impedimento de licitar e contratar com entes públicos nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos. 
 
8.4. Em caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor 
do contrato. Considerando-se também como inexecução parcial do objeto: 

 
8.4.1. Não apresentação inicial ou a indisponibilidade por período superior a 60 
(sessenta) dias de equipe na quantidade e com a qualificação e certificação exigida no 
presente Edital e seus anexos, para execução de ordem de serviço demandada pela 
CONTRATANTE; 
8.4.2. Entrega reiterada de resultado de ordem de serviço firmada em desacordo com 
os requisitos especificados ou com nível de qualidade aquém do definido neste 
instrumento. 
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8.5. Em caso de inexecução parcial do objeto pode ensejar a rescisão contratual, o 
cancelamento do saldo de empenho e aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre a 
parte não entregue ou não executada. Considerando-se também como inexecução parcial 
do objeto: 
 

8.5.1. Descumprimento de nível mínimo de serviço contratado para os serviços de 
suporte técnico especializado que implique desconto acima do limite estabelecido; 
8.5.2. Atraso não justificado de mais de 60 (sessenta) dias corridos para conclusão e 
entrega de resultados de ordem de serviço firmada. 

8.6. O valor da multa poderá ser descontado/retido das faturas devidas à CONTRATADA: 
 
8.6.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual; 
8.6.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da comunicação oficial; 
8.6.3. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento 
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado 
da solicitação da CONTRATANTE. 

 
8.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração nos casos 
enumerados nos Incisos I e XII do Art 78 da Lei 8.666/93. 
 
8.8. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime à Contratada de reparar os prejuízos que seu 
ato venha a acarretar ao Contratante. 
  
8.9. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
  
8.10. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos 
efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do 
Código Civil. 
 
8.11. Em se verificando a ocorrência de prejuízo à CONTRATANTE decorrente de ato 
punível praticado pela CONTRATADA será retido pela tesouraria o valor referente ao total 
do prejuízo sofrido junto aos créditos da mesma. 
 
8.12. A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido, não 
caracterizando penalidade, e não exime a CONTRATADA de aplicação de sanção 
administrativa pelo ato punível. 
 
8.13. Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para cobrança judicial ou 
amigável e em especial o rito estabelecido na Lei Federal 6.830/80, a aplicação das 
penalidades e cobrança de eventuais multas observarão o rito estabelecido nas alíneas 
seguintes: 
 

8.13.1. O processo de aplicação de penalidade e cobrança de multas previstas neste 
Contrato será iniciado através de notícia nos autos e endereçado à Diretoria 
Administrativa, com sugestão da penalidade a ser aplicada, bem como da indicação de 
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valores que a CONTRATANTE tenha despendido a maior, para efeito de atendimento 
à necessidade do suprimento. 
8.13.2. A Diretoria Administrativa determinará a extração de cópias dos elementos 
informativos do protocolado, que entenda necessários ao aparelhamento do feito de 
cobrança e remeterá à área de Contabilidade, que por simples cálculo aritmético, 
indicará o valor da multa a ser aplicado somado ao valor despendido a maior, nos 
termos da alínea anterior. 
8.13.3. Apurado o valor devido e autorizada a penalidade, nos termos do edital e na 
impossibilidade de retenção dos valores em créditos da CONTRATADA junto à Rede 
Mário Gatti, a Assessoria Jurídica providenciará a feitura de processo de cobrança, 
autuando as peças e publicando a decisão no Diário Oficial do Município, que conterá 
a ordem para recolhimento do valor devido junto à Tesouraria da Rede Mário Gatti, 
ocasião em que será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 
CONTRATADA, querendo, apresente sua defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93), em 
petição fundamentada endereçada ao senhor Diretor Administrativo, com indicação do 
número do protocolado e do procedimento licitatório respectivo, condição de 
recebimento. 
8.13.4. Transcorrido o prazo para defesa sem a sua apresentação ou tendo esta sido 
indeferida, verificado que não houve o pagamento, será iniciada a inscrição e posterior 
cobrança do valor devido, atualizado monetariamente de acordo com os índices legais, 
acrescido de juros e verba advocatícia na ordem de 10% (dez por cento). 

 
8.14. O valor apurado pela área de Contabilidade presume liquidez e certeza do crédito e 
será inscrito em livro próprio por termo, junto à Procuradoria Jurídica da Rede Mário Gatti, 
extraindo-se Certidão de Dívida Ativa, observando, no que couber o disposto na Lei Federal 
6.830/80. 
 

NONA - DAS PARTES INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 
  
9.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação com todos os seus anexos do processo 
administrativo epigrafado. 
  
9.2. O presente Contrato vincula-se ao ato homologatório da licitação e à proposta da 
Contratada de fls. ____. 
 

DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

10.1. A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas. 
  

10.1.1. O Contratante poderá exigir durante a execução do contrato a apresentação 
de qualquer um dos documentos exigidos para habilitação da Contratada. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
  
11.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, 
as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
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DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
12.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos 
termos do art. 79 do mesmo diploma legal. 
  
12.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
ficarão assegurados ao Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.  
   

DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
  
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas/SP, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas deste contrato. E por 
estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 
PROCESSO Nº 1466/2018  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos 
para Setor de Endoscopia da Rede Mario Gatti, de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  
 
 
A empresa _________________________________________________, sediada (endereço 
completo), apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as 
condições estabelecidas no edital do Pregão em epígrafe: 
 

Descrição Quantidade 

Valor unitário 
A = preço mensal 
(30 dias) unitário 
por equipamento 

Valor mensal total 
B = (qtd x valor 

unitário x 30 dias) 

Valor para 24 
meses 

C = (B x 24) 

CENTRAL PROCESSADORA DE 
VÍDEO INTEGRADA OU NÃO A 
FONTE DE LUZ DE XENON OU LED 
COMPATÍVEIS COM VÍDEO-
ENDOSCÓPIOS 

04 

   

ESTAÇÃO DE TRABALHO 
ESPECÍFICA (TROLLEY) PARA 
COLOCAÇÃO DOS SITEMAS DE 
PROCESSAMENTO DE IMAGEM E 
FONTE DE LUZ DE 
VIDEOENDOSCOPIA 

04 

   

VIDEOGASTROSCOPIOS 07    
VIDEOCOLONOSCÓPIOS 06    
VIDEOBRONCOSCÓPIOS 04    
VIDEODUODENOSCÓPIO 02    
MONITOR DE LCD OU LED: 19 
POLEGADAS 

04    

31  
Valor Global Total do Lote = (∑ C) 

R$ 
 
 
DOS CADASTRAIS DO PROPONENTE: 
Razão Social:............................................................................................................................................. 
C.N.P.J n°:................................................................................................................................................. 
Inscr. Municipal:......................................................................................................................................... 
Rua/Av:..................................................................n°..........Bairro............................................................. 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:....................................................... 
Telefone: (XX)............................................................................................................................................ 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome:........................................................................................................................................................  
CPF nº.............................................................. RG n°..............................................................................  
Cargo:........................................................................................................................................................ 
Telefone: (XX)....................................... e-mail:......................................................................................... 
 
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO: 
Nome:........................................................................................................................................................ 
CPF.......................................RG............................................................................................................... 
Cargo:...........................................................Telefone: (XX)...................................................................... 
e-mail:........................................................................................................................................................ 
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ANEXO VII - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA / DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 
PROTOCOLO Nº 1466/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos 
para Setor de Endoscopia da Rede Mario Gatti, de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital.  
 
 
 
Declaramos que a empresa: _________________________________________________ 

  
Assinalar 01 - Opção: 

 
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa acima 
mencionada VISITOU E TOMOU CONHECIMENTO das condições do local onde serão 
realizados serviços, tomando ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços objeto da licitação epigrafada, em atendimento aos 
subitens 10.1.1 do Anexo I - Termo de Referência. 
 
Dados do funcionário / representante da licitante que efetuou a visita: 
Nome: ____________________________________________________________________  
RG nº_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Assinalar 02 - Opção: 
 
( ) NÃO EFETUOU A VISITA TÉCNICA no local onde será executada a prestação dos 
serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em 
conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação, em 
atendimento ao subitem 10.1.1.1 do Anexo I - Termo de Referência. 
 

 
Campinas, _____ de_____________ de 2019. 

 
 
 
                                             

________________________________________ 
Profissional credenciado pela empresa 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Responsável da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência,  

Emergência e Hospitalar 
(assinar somente quando houver visita técnica) 

 


