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EDITAL Nº 010/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022 
 

TIPO DE  

LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO POR ITEM 

REGIME DE 

EXECUÇÃO: 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

ABERTURA DO 

EDITAL: 
16/03/2022 

DATA DE  

REALIZAÇÃO 

DA SESSÃO: 

12/04/2022 

HORÁRIO DE 

INÍCIO DA 

SESSÃO: 

09H30MIN 

LOCAL: 

Sede da Fundação Educacional do município de Assis, Sala da Se-

ção de Materiais – Bloco III / Avenida Getúlio Vargas, 1200, Vila 

Nova Santana, município de Assis, Estado de São Paulo. 

OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DA 

FEMA. 

 

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará o PREGÃO PRESENCIAL do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, conforme especificações e exigências constantes 

deste instrumento convocatório e seus anexos e em conformidade com a Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se, subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014.  

SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS (01) e os DOCUMENTOS DE HA-

BILITAÇÃO (02) definidos neste Edital, e a DECLARAÇÃO de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação deverão ser entregues no local, data e horário des-

critos no preâmbulo deste edital. 

 

1. DO OBJETO  
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1.1.Esta licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO 

DE FISIOTERAPIA DA FEMA - Termo de Referência deste Edital. 

2. DAS LICITANTES E SUAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. A participação na presente Licitação se efetivará mediante a apresenta-

ção, na data, hora e local expressamente indicado no preâmbulo deste Edital, 

da Documentação e da Proposta de Preços, endereçadas à Pregoeira. 

2.2. Toda e qualquer empresa, excetuando-se o item 2.3. e seus subitens, do 

ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que satisfaça plenamente to-

das as condições do presente Edital e seu (s) anexo (s), poderá participar da 

presente Licitação 

2.3. Além de cooperativa, não será permitida a participação de empresas: 

2.3.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.3.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de cons-

tituição; 

2.3.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com 

esta Administração nos termos do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações; 

2.3.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

2.3.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

2.3.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

2.4. A participação neste processo licitatório implica o pleno conhecimento de 

suas instruções, não cabendo, após a abertura do certame, a alegação de des-

conhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo.  

2.4.1. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o 

edital e seus anexos. 

 3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

3.1. Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados FORA 

dos Envelopes Nº 01 e Nº 02.  

3.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresen-

tados separadamente em 2 (dois) envelopes distintos não transparentes, fecha-

dos e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da identificação da 
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licitante, os seguintes dizeres: 

EDITAL N° 010/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

Abertura dia 12/04/2022 às 09H30MIN. 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ:                                  Endereço: 

Fone/Fax:                                               E-mail: 

 
EDITAL N° 010/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

Abertura dia 12/04/2022 às 09H30MIN. 

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ:                             Endereço: 

Fone/Fax:                                               E-mail: 

 

3.2.1. As ausências dos dizeres não constituirão motivos para desclassificação do 

licitante, que poderá inserir as informações faltantes na parte externa do enve-

lope. 

3.2.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2 – HABILITAÇÃO an-

tes do envelope 01 – PROPOSTA, por falta de informação no mesmo, será aquele 

novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos 

os presentes. 

3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

3.1.1. Quanto aos representantes: 

3.1.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

3.1.1.2. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instru-

mento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, 

do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos 
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os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o pro-

curador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipu-

lada no subitem 3.1.1.1. 

3.1.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 

identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto. 

3.1.2. Quanto às licitantes, deverão apresentar FORA dos Envelopes nº 01 (Pro-

posta de Preços) e nº 02 (Documentos de Habilitação): 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo 

com modelo estabelecido no ANEXO III. 

b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes a participação em licita-

ção, de acordo com modelo estabelecido no ANEXO IV. 

c) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao 

exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, 

que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO V. 

3.1.3. A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 

que presente, não puder praticar atos em seu nome, por falta de documenta-

ção exigida ou por apresentação de documentação defeituosa, ficará impe-

dida de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 

intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando man-

tido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser conside-

rado para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

3.1.4. Aberta a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatárias. 

3.1.4.1. Será considerada licitante retardatária aquela que não estiver presente 

no local indicado para Sessão e no horário determinado para sua abertura ofi-

cial pela Pregoeira, conforme hora indicada em relógio local. 

3.1.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenci-

ada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma licitante cre-

denciada. 
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3.1.6. Na fase de lances e de negociação do preço final, será permitido o uso 

de celular exclusivamente para esclarecimento de caráter excepcional, de-

vendo prevalecer os poderes outorgados ao Procurador conforme condição ex-

pressada na alínea 3.1.1.2 supra. 

4. DOS CONTEÚDOS DO ENVELOPE N° 01 - “PROPOSTA DE PREÇO” 

4.1. A proposta poderá ser redigida na forma sugerida pelo ANEXO II, digitada, 

impressa ou preenchida a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante 

legal da licitante ou pelo procurador. 

4.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou dis-

trações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quais-

quer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer na-

tureza. 

4.3. Deverão estar consignados na proposta: 

4.3.1. Identificação completa da licitante, constando, no mínimo: 

a) Razão Social; 

b) Endereço completo; 

c) Telefone para contato; 

d) E-mail pessoal e/ou institucional; 

e) CNPJ; 

f) Número da inscrição estadual ou municipal. 

4.3.2. Número do Pregão e do Processo Licitatório. 

4.3.3. Números dos itens, que deverá ser compatível com o Termo de Referência 

– ANEXO I. 

4.3.4. Identificação e especificação completa dos materiais ofertados (desde 

que já não definidas no Termo de Referência – ANEXO I), constando inclusive a 

marca e, quando for o caso, modelo e procedência. 

4.3.5. Preço unitário de cada item do respectivo Termo de Referência e o total, 

expressos em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, 
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sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, inclu-

indo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 

frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas rela-

cionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação. 

4.3.6. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir 

da data de sua apresentação. 

4.3.7. O prazo e condições de entrega, conforme indicado no Termo de Refe-

rência – ANEXO I; 

4.3.8. Declarações, que poderão ser impressas na proposta, de que: 

a) o produto ofertado, e que será entregue, atende integralmente às especifi-

cações exigidas no Termo de Referência – ANEXO I. 

b) o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos 

na data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, en-

cargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

4.4. O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá corresponder aos preços 

finais, considerando os benefícios tais como isenções, imunidades ou outros de 

qualquer natureza. 

4.5. Para as licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor ofer-

tado. 

5. DOS CONTEÚDOS DO ENVELOPE N° 02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

5.1. Para a habilitação, todas as licitantes, inclusive as microempresas e empre-

sas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação completa, na se-

guinte conformidade: 

5.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso) 

5.1.1.1. Registro empresarial, no caso de empresário individual;  

5.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis-

trado, em se tratando de sociedade empresária ou simples e, no caso de socie-

dades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus adminis-

tradores; 

5.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária, 
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acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

5.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade es-

trangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para fun-

cionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exi-

gir. 

5.1.1.5. Os documentos relacionados nos subitens 5.1.1.1 a 5.1.1.4. não precisarão 

constar do Envelope "Documentos de Habilitação" se tiverem sido apresentados 

para o credenciamento neste certame.  

5.1.1.6. Os documentos apresentados por empresas que possuam filiais deverão 

possuir a titularidade do licitante (mesma razão social e mesmo CNPJ), exceto 

os documentos de qualificação técnica, que poderão trazer CNPJ da filial ou da 

matriz, conforme o caso. 

5.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Minis-

tério da Fazenda (CNPJ); 

5.1.2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 

com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

5.1.2.3. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Esta-

dual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

5.1.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

viço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do 

FGTS; 

5.1.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 

Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 

5.1.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da parti-

cipação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição; 
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5.1.2.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologa-

ção do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FEMA, para a re-

gularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

5.1.2.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação das licitantes 

para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, 

nos termos do artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02. 

5.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.1.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa 

física. Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito docu-

mento emitido até 60 (sessenta) dias da data prevista para a realização da ses-

são pública do PREGÃO; 

5.1.3.1.1. Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal es-

tabelecimento da empresa (a matriz). 

5.1.4. DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88 

5.1.4.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 

seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o ór-

gão ministerial competente em relação ao Inciso XXXIII, Artigo 7° da CRFB/88, 

conforme modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital. 

5.1.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1.5.1. Os documentos poderão ser apresentados no original por qualquer pro-

cesso de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, 

desde que acompanhada do original, para que seja autenticado pela Prego-

eira ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
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5.1.5.1.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documen-

tos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às 

certidões. 

5.1.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresenta-

das, este Tribunal de Contas aceitará como válidas as expedidas até 90 (no-

venta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

5.1.5.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, fo-

rem emitidos somente em nome da matriz. 

5.1.5.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação da licitante. 

5.1.5.5. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta 

na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos do-

cumentos obtidos por este meio eletrônico. 

6. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. Na hora e local indicados neste edital será aberta a sessão de processa-

mento do Pregão, iniciando-se com a fase de credenciamento das licitantes, 

observadas as disposições da cláusula sexta deste edital. 

6.2. Encerrada a fase de credenciamento, as licitantes entregarão à Pregoeira 

os envelopes Nº 1 e Nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de 

Preços e a Documentação de Habilitação. 

6.2.1. Decidindo a Pregoeira sobre o credenciamento das licitantes, ficará en-

cerrada a fase de credenciamento e passando-se à fase de abertura dos enve-

lopes da Proposta de Preços. 

6.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

formais estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as pro-

postas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

Edital; 
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b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais li-

citantes. 

c) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

6.3.1. A análise da proposta no que se refere ao subitem 6.3. “a)” no tocante as 

especificações, quando em razão da quantidade, complexidade e/ou quando 

pela natureza do objeto exigir conhecimento específico e/ou técnico, a Prego-

eira poderá suspender a Sessão para que o responsável técnico ou represen-

tante da unidade requisitante se manifeste acerca do cumprimento da proposta 

aos termos do Edital e seus Anexos. 

6.4. O julgamento será feito pelo critério de menor preço por item, observadas 

as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste 

Edital. 

6.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Pregoeira dará por 

encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

6.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

6.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 

(dez por cento) superior àquela; 

6.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 

até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas 

estas, independentemente do número de licitantes; 

6.6.3. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecio-

nadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da pro-

posta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-

se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 

6.6.3.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação 

de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 

definição completa da ordem de lances. 
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6.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferi-

ores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, 

conforme orientação da PREGOEIRA no momento da disputa de preços tendo-

se por base o valor total do item. 

6.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participan-

tes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

6.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

6.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresen-

tadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

6.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais 

bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela conside-

rada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será decla-

rada a melhor oferta. 

6.9.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encer-

ramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeira, sob pena de pre-

clusão; 

6.9.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 6.9.1 será realizado sorteio entre elas para que se iden-

tifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova pro-

posta; 

6.9.2.2.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresen-

tarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

6.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 

melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa 

ou empresa de pequeno porte; 
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6.9.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, 

nos termos do quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo 

assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver partici-

pação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas 

se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.9.1; 

a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor 

oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

6.10. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, 

as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 6.6.1, e 

aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o 

último preço ofertado. 

6.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a lici-

tante desistente às penalidades legais cabíveis. 

6.12. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço. 

6.13. Após a negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

6.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 

critério da Pregoeira, será verificada o atendimento da licitante às condições 

habilitatórias estipuladas neste Edital. 

6.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de ha-

bilitação efetivamente entregues poderão ser saneadas na sessão pública de 

processamento do Pregão até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 

apresentação de documentos novos. 

6.16. A verificação será certificada pela Pregoeira, anexando aos autos docu-

mentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devi-

damente justificada. 

6.17. A licitada não se responsabiliza pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  
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6.17.1. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os docu-

mentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

6.18. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos 

neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora. 

6.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não atender 

às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na 

ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a 

apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação 

da licitante, será declarada vencedora. 

6.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes. 

6.21. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 

apresentadas, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ela 

estipuladas, contado do recebimento da convocação. 

6.22. Havendo redução do valor inicialmente ofertado decorrente de lances 

e/ou negociação, a licitante vencedora deverá protocolar na Sede da FEMA, 

até o segundo dia útil seguinte contado da data de adjudicação do objeto, os 

novos preços unitários e totais para a contratação, nos moldes do ANEXO II deste 

Edital; 

6.22.1. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação es-

tabelecida neste subitem 6.22, no prazo ali assinalado, os preços unitários finais 

válidos para a contratação serão aqueles apurados na fase de lances e consig-

nados na Ata da sessão. 

7. DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do Pregão. 
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7.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e deverá 

ser enviada em documento timbrado com a identificação da licitante por cor-

reio eletrônico (e-mail), em anexo, ou protocolado na sede da FEMA; 

7.2.1. O correio eletrônico (e-mail) ao qual devem ser enviadas as petições refe-

ridas nos itens anteriores será o indicado no item 14.8 deste edital. 

7.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamen-

tado, será designada nova data para a realização deste certame. 

7.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 

este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das con-

dições nele estabelecidas. 

8. DO RECURSO 

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo-

tivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegu-

rada vista imediata dos autos; 

8.1.1. A manifestação verbal e imediata ocorrerá na própria sessão pública, com 

o devido registro em ata da indicação do ato impugnado e a síntese da moti-

vação da sua intenção. 

8.1.2. Considera-se tempestiva e imediata a manifestação verbal de intenção 

de recurso realizada na própria sessão pública, pelo representante credenciado 

da licitante, no prazo de 5 (cinco) minutos a contar do encerramento oficial da 

etapa de lances, quando declarado o vencedor.  

8.2. A Pregoeira se pronunciará, acolhendo ou rejeitando a intenção de recurso, 

restritamente quanto ao preenchimento dos requisitos para admissibilidade re-

cursal. 

8.2.1. Será rejeitada pela Pregoeira a intenção de recurso que se evidenciar: 

a) a ausência de pressupostos processuais intrínsecos ou extrínsecos; 
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b) a inexistência de indicação específica do ato impugnado e a síntese da mo-

tivação; 

c) manifestamente protelatórios; 

8.3. A não apresentação tempestiva das razões recursais no prazo assinalado no 

item 8.1. implicará o não exercício da faculdade de recorrer. 

8.4. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira encaminhará os autos 

devidamente fundamentado à autoridade competente. 

8.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhi-

mento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-

mento. 

8.6. O recurso deverá ser protocolado na sede da FEMA e dirigido à Autoridade 

Superior do órgão licitador. 

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

9.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

9.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-

toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

9.3. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante de intenção 

de recurso na sessão pública importará: 

a) a decadência do direito de recurso; 

b) a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora; 

c) o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homolo-

gação. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO 

10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão 

à conta dos recursos consignados no Orçamento da CONTRATANTE, de confor-

midade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 10.320, de 16 de 

dezembro de 1968, de acordo com a dotação orçamentária. 

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 

APARELHOS, EQUIP. UTENS. MÉDICOS E LABORATORIAIS 
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10.2. O valor total estimado é de R$ 69.115,00 (sessenta e nove mil, cento e 

quinze reais). 

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. Deverá ser em conformidade com o item 3 do Termo de Referência – 

ANEXO I do Edital. 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. Deverá ser em conformidade com o item 6 do Termo de Referência – 

ANEXO I do Edital.  

13. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1. A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o termo de 

contrato equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumpri-

mento total da obrigação assumida, sujeitando-o a juízo da Administração, nos 

termos da legislação municipal:  

a) À multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;  

b) Ao pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova 

licitação ou contratação, para o mesmo fim;  

13.2. Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 

30% (trinta por cento) sobre o valor total do ajuste;  

13.3. Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a multa 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.  

13.4. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 0,1% 

(um décimo por cento) sobre o valor do contrato, excluída, quando for o caso, 

a parcela correspondente aos impostos incidentes, quando destacados no do-

cumento fiscal, sendo que a aplicação da multa terá início no primeiro dia se-

guinte ao término do prazo contratual ou de execução do serviço.  

13.4.1. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obriga-

toriamente considerados inexecução total ou parcial, estando a Contratada su-

jeita as sanções previstas nos subitens 13.2 ou 13.3.  
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13.5. As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a Admi-

nistração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas 

nas Leis Federais e Municipais citadas no preâmbulo deste, a saber:  

13.5.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.  

13.5.1.1. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:  

I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados na prestação dos serviços;  

II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços da FEMA, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.  

13.5.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução con-

tratual sobrevier prejuízo para a Administração;  

13.5.2.1. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar 

do certame e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar 

com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, 

por descumprimento de cláusula contratual, tenha causado transtornos no de-

senvolvimento dos serviços da FEMA.  

13.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-

ção Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação.  

13.5.3.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la fal-

samente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, im-

pedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas pre-

vistas no edital e das demais cominações legais.  

13.5.4. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado carac-

terizando a inexecução parcial, a FEMA poderá reter preventivamente, o valor 

da multa dos eventuais créditos que a Contratada tenha direito, até a decisão 

definitiva, assegurada a ampla defesa.  
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13.5.4.1. Caso a Contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para 

cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos do subitem 13.5.4. 

13.5.4.2. Se a FEMA decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será de-

volvido à Contratada.  

13.6. Independentemente das sanções retro, a CONTRATADA ficará sujeita, 

ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decor-

rentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente dife-

rença de preços verificada em nova contratação, na hipótese de os demais 

classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixa-

dos pelo inadimplente.  

13.7. É assegurado, nos termos legais, os prazos para exercício do direito da am-

pla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitan-

tes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segu-

rança da contratação. 

14.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

14.3. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo. 

14.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

14.5. Após a publicação do Extrato do Termo de Homologação no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo, os envelopes contendo os documentos de habilitação 

das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco 

dias, findo o qual serão inutilizados. 
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14.6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis 

Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, e demais normas regulamentares aplicá-

veis. 

14.7. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

14.8. Informações e petições complementares que se fizerem necessárias pode-

rão ser procuradas pelo interessado exclusivamente pelo e-mail licita-

cao@fema.edu.br. 

14.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://fema.edu.br/index.php/compraselicitacoes. 

14.9.1. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos 

será divulgada no mesmo endereço eletrônico do item 14.9., sendo da respon-

sabilidade dos interessados acompanharem as publicações. 

14.10. O proponente que vier a ser vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mes-

mas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da nota de empenho ou 

instrumento equivalente. 

14.11. Não havendo expediente na FEMA ou ocorrendo qualquer fato superve-

niente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e 

local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em 

contrário. 

14.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

14.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 

e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pú-

blica de pregão. 

14.14. Prazo para retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente é de 

05 (cinco) dias úteis, no Setor de Compras da FEMA. 

mailto:licitacao@fema.edu.br
mailto:licitacao@fema.edu.br
https://fema.edu.br/index.php/compraselicitacoes
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14.15. Após a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, os en-

velopes 02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" dos demais proponentes ficarão à 

disposição para retirada, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

sendo que ao final deste prazo a FEMA poderá se desfazer de tais documentos. 

14.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), com 

renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14.17. Integra o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Proposta; 

ANEXO III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de ha-

bilitação; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

ANEXO V – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

ANEXO VI – Modelo de declaração de regularidade - Inciso XXXIII, Artigo 7° da 

CRFB/88; 

ANEXO VII – Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório 

ANEXO VIII – Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo 

 

 

 

Assis, 16 de março de 2022. 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

1. OBJETO 

1.1. Esta licitação tem por finalidade AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 

CURSO DE FISIOTERAPIA DA FEMA, conforme descrito no Anexo I, devendo ser 

igual ou equivalente: 

ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM  

  
QTDE 

01 

CADEIRA DE MASSAGEM  
Cadeira De Massagem Portátil Dobrável; estrutura 

em aço carbono 1020, assento, encostos e apoios 

em espuma com densidade 26, revestimento em 

courvin sintético, regulação em altura do suporte 

de rosto, apoio para tronco e braços, desmontável 

e dobrável, dimensões: 84x59 cm (CxL), altura mí-

nima: 1,01 m, altura máxima: 1,28 m. 

 

 
 
 

 
*Imagem meramente 

 ilustrativa 

01 

02 

PISTOLA MASSAGEADORA MUSCULAR 

PROFISSIONAL 
Capaz de fornecer até 3300 repetições por minuto 

e bateria de 3 a 6 horas de autonomia e 2 horas 

de tempo de carga. Portátil. Bateria de 2500mAh. 6 

cabeças de massagem.  Tela LCD com fácil varia-

ção de velocidade, podendo alterar de 0 a 30 em 

poucos segundos. Peso- 1,1Kg.  

 

 

 

 
*Imagem meramente ilus-

trativa 

01 

03 

MANTA TÉRMICA CORPORAL 
Material: Napa Emborrachado Branco Controle 

potenciômetro giratório de multi temperatura; 10 

temperaturas; Infravermelho longo; Com Protetor 

Térmico de Segurança; 

Voltagem: 220v. 

 

 

 

 

 
*Imagem meramente ilus-

trativa 
02 
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04 

MANTA DE LED 
Cinta: Duas faixas estreitas com passadores para fi-

xar na região, tamanho da manta de LED: 15x25 

cm; Quantidade de LEDs: 264 diodos de LEDs espe-

ciais; Comprimentos de onda: 132 LEDs no compri-

mento de onda Vermelho (660nm) e 132 LEDs no 

comprimento de onda Infravermelho (850nm); Po-

tência média de cada LED: 8mW; Tempo pré-pro-

gramado de aplicação: 10 minutos; Voltagem: Bi-

volt. 

 

 
 

 
 
 

 
*Imagem meramente ilus-

trativa 

01 

05 

MANTA DE LED 

Quantidade de LEDs: 84 diodos de LEDs especiais; 

Comprimentos de onda: 42 no comprimento de 

onda; Vermelho (660nm) e 42 no comprimento de 

onda Infravermelho (850nm); Tamanho da manta 

de LED: 10x12cm; Potência média de cada LED: 

8mW; Tempo pré-programado de aplicação: 10 

minutos; Voltagem: Bivolt. 

 

 
 

 
*Imagem meramente ilus-

trativa 

01 

06 

APARELHO DE ULTRASSOM 
Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz; Tecnologia: 

operação microcontrolada; Tela: display gráfico 

de LCD; Ultrassom 1 e 3 MHz; Potência: 21 W; 

ERA: 7 cm²; Modo de emissão: Contínuo e Pulsado; 

Potência de entrada - consumo: 100 V. 

Voltagem: Bivolt. Dimensões (C x L x A) 28.0 x 26.0 x 

9.0 cm. Peso: 1.3 Kg. 

 

 
*Imagem meramente ilus-

trativa 

02 
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07 

ALGÔMETRO DE PRESSÃO 
Para quantificar e documentar níveis de sensibili-

dade através da medição do limiar de pressão e 

da sensibilidade à dor. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Entrada para cartão SD 

• Seleção de unidade Kg / LB / Newton 

• Capacidade de medição: 20,00Kg / 44,10LB / 

196,10 Newton. 

• Resolução: 0,01 / 0,01LB / 0,05 Newton 

• Exibição mínima: 0,02Kg / 0,07LB / 0,3 Newton 

• Precisão: ± (0,5% + 2 dígitos), em 23 ± 5°C 

• Direção de exibição: Positiva ou reversa 

• Função: Tração e compressão (Push & Pull).Força 

normal (normal force), Peak Hold (carga máxima), 

• Zero: Pode ser utilizado em ambos modos de 

operação, Normal 

• Force ou Peak Hold 

• Tempo de atualização: 

FAST (Rápido) aprox. 0,2 seg. 

SLOW (Lento) aprox. 0,6 seg. 

Indicador de sobre escala: "----" é exibido quando 

o instrumento se encontra em status de sobre es-

cala 

• Saída de dados: Interface serial RS-232 

• Capacidade de sobrecarga: 30 Kg 

• Deflexão da escala completa: aprox. 0,4mm 

• Controle Zero/tare (Zero/tara): Capacidade má-

xima completa 

• Circuito: circuito LSI microprocessador 

• Transdutor: Célula de carga exclusiva 

• Alimentação: 6 pilhas de 1,5V tamanho "AA" ou 

adaptador de 9V 

• Consumo: DC 28 mA 

• Temperatura de operação: 0° a 50°C (32° a 

122°F) 

• Umidade de operação: < 80% UR 

• Dimensões: Instrumento: 215 x 90 x 45mm. 

• Peso: Instrumento: 650g 
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08 

APARELHO DE TENS PORTÁTIL 
Aparelho de Tens Burst 2 Canais 

MODOS DE OPERAÇÃO: 

TENS - modo normal (convencional) 

TENS VF - TENS com variação automática de fre-

quência 

TENS VIF - TENS com variação automática de inten-

sidade e frequência 

TENS AC TENS Acupuntura 

BURST TENS modulado em trens de pulso a 2 Hz 

ACESSÓRIOS: 

1 Fonte de alimentação. 

1 Cabo preto 2 vias. 

1 Cabo laranja 2 vias. 

4 Eletrodos de borracha. 

1 Bateria 9 Volts. 

Bisnaga gel (100 gr). 

1 Maleta plástica pequena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Imagem meramente ilus-

trativa 

03 

09 

MÁQUINA DE GELO 
Máquina de gelo 12kg - 2 litros; Medida 2x22x31cm; 

Peso de 7kg; não necessite de instalação hidráu-

lica. Potência de 120W, com bandeja coletora de 

gelo. Tamanho do gelo: pequeno e grande; Reser-

vatório de 2l de água; Tensão: 15/60hz; Refrigera-

ção 21 g/R 600ª; Quantidade de cubos de gelo: ci-

clo de 9 gelos (pcs); Gás: C%H10; Pressão mínimo 

290psig/ máximo 88psig.  
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MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO 
Manovacuômetro FSC 62/1 Reto; 

Caixa de aço de carbono preta, interior em latão, 

visor em policarbonato seco; 

 Escala de -150+150 cmH20; com adaptador cone-

xão bico de mangueira.  
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MEDIDOR DE PICO DE FLUXO  

EXPIRATÓRIO 
Uso adulto e infantil; possui válvula uni-direcional 

em silicone; calibrado individualmente e manual-

mente. Corpo: Plástico; Barra interna: aço inoxidá-

vel; Diâmetro corpo: 44mm; Diâmetro colar: 43mm 

Peso: 85g; Válvula uni-direcional: Silicone, minimiza 

o risco de infecções cruzadas. 
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12 

DINAMÔMETRO DIGITAL MANUAL 
 

Peso Silicone, mi nimiza o risco de infecções cr uzadas.  

Alta Exatidão em medida de força, captura auto-

mática da força máxima, armazenamento e relei-

tura de resultados para diferentes usuários, design 

ergonômico, manivela ajustável, acessível para to-

das as idades. Equipado com sensor de força de 

alta precisão. Display de Cristal Líquido (LCD). Espe-

cificações: Unidade de medida: Kg/lb, Capaci-

dade máxima: 90kg/198lb, Divisão: 0.1kg/0.2lb, 

Peso: 1,00 kg (aproximadamente), Alimentação: 2 x 

1.5V baterias AAA, Exatidão: ± 0.5kg/1lb Ambiente 

de operação: Temperatura: 0~35°C; Umidade rela-

tiva=30~90% U.R. 
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EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO 

A VOLUME 
Aparelho para fisioterapia respiratória que tem a 

função de "incentivador inspiratório" orientado por 

volume. Composto de:  Coluna graduada, indica-

dor de limitação do incentivo, traqueia e bocal 

atóxico. Auxilia a desenvolver, melhorar e manter a 

função respiratória. Possuí graduações de volume 

de até 5000 ml; escalonada a cada 250 ml. Bocal 

destacável. 
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MÁSCARA ORONASAL DE VENTILAÇÃO NÃO 

INVASIVA  

(Tamanho médio) 

Máscara oronasal em plástico transparente de co-

xim inflável siliconado sem metal; 

 Para uso de pressão positiva não invasiva; 

Incluso Fixador de quatro pontas. 
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15 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL 
Microaspirador de líquidos e secreções portátil. 

Versão 110/220 Vac 3 rolamentos selados sem ne-

cessidade de manutenção e lubrificantes; Motor 

1/30 Hp com protetor térmico; Consumo de ener-

gia: 59/60 W; Frequência: 60 Hz; Capacidade de 

recipiente: 1,3 L; Peso total c/ embalagem: 

2.590Kg; Medidas: C31cm x L12cm x A22cm; 

Peso: 2.170 kg. 
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TRACH CARE 

Sonda de aspiração sistema fechado endotra-

queal, sonda graduada; botão com sistema de 

travamento; conexão giratória em "Y"; tampa pro-

tetora com alça; garfo para desconexão do tubo; 

Via MDI; via de irrigação com válvula Anti-Retorno. 
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MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO 

Inalador Compressor Indicado para nebulização 

de uso adulto e infantil. Aparelho fabricado em 

ABS, alto Impacto, leve, portátil e de fácil manu-

seio, possui exclusivo suporte para o copinho sem 

desconectar a mangueira. Aparelho Bivolt: 127-

220V.INCLUSO:  1 Copinho, 1 Mangueira, 1 Más-

cara Adulto e 1 Máscara Infantil. 
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APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL 

Com laser vermelho e infravermelho mais função 

ILIB, bivolt para utilização em tratamentos de laser 

acupuntura para pré e pós-operatório, terapia 

neural, feridas, úlceras e queimaduras, ortopedia, 

reumatologia e otorrinologia. Dimensões: 320mm x 

250mm x 120mm (C x L x A);Cor: branco; peso: 1,6 

k; Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA; 

tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; 

Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-

220V~/50-60Hz Vs: 9V/1,2ª; Área do feixe laser de 

saída no BICO da caneta laser: 3mm2. 
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CADEIRA DE RODAS MANUAL SIMPLES 

Dobrável em X; Freios bilaterais; Material: estrutura 

de aço; Assento e encosto de tecido (nylon ou 

lona); Medidas aproximadas: assento: 40X41; en-

costo 40X36. Apoio de braço removível; Apoio de 

pés articulável e removível; Roda dianteira 6’’ e 

traseira 24’’ (maciça); Capacidade 90Kg ou mais 
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CADEIRA DE RODAS ESPECIAL OBESO. 

Aço carbono com pintura epoxy. Monobloco; 

Apoio para braços escamoteável; Apoio para pés 

removível; Assento reforçado com tiras tensoras es-

peciais; Almofada em espuma no assento; Argolão 

em aço pintado (prata com verniz); Capacidade 

para 250 kg; Largura do assento: 80 cm; Largura to-

tal da cadeira: 1,30m. 
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ESTETOSCÓPIO PROFESSIONAL ADULTO PARA 

ENSINO  

Características Técnicas: Auscultador duplo em 

aço inoxidável, proporciona qualidade superior 

para os sons de alta e baixa frequência (Multi-Fre-

quência); Olivas Ultra-AdSoft mais confortáveis e 

melhor vedação acústica; Hastes ajustáveis em 

aço inoxidável, com reforço interno para ade-

quada tensão nos ouvidos; Anel não-frio para 

maior conforto do paciente. Tarja de identificação 

inclusa;  Livre de látex. 
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APARELHO DE PRESSÃO MESA/PAREDE 

ESPECIFICAÇÕES: Verificado e Aprovado pelo IN-

METRO; Pode ser montado em Mesa ou Parede; 

Compartimento para armazenamento seguro do 

sistema de inflação Escala ampla e de fácil leitura 

Livre de mercúrio 
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2. JUSTIFICATIVAS 

2.1. DA NECESSIDADE 

2.1.1. Justifica-se o Processo Licitatório para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DA FEMA, conforme descrito no Anexo I, diante 

da necessidade em proporcionar aos alunos do curso mencionado a melhor for-

mação acadêmica. Assim, os equipamentos tornam-se necessários devido aos 

estágios – que são disciplinas obrigatórias – proporcionarem situações e vivên-

cias que permitem que o discente aplique o conhecimento específico adqui-

rido. A FEMA busca transformar a sociedade através do curso de Fisioterapia, 

inserindo no mercado de trabalho profissionais capacitados em melhorar a qua-

lidade de vida de todas as pessoas. 

2.2. DA ESCOLHA DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 

2.2.1. Modalidade de Licitação: considerando-se que a solução a ser adquirida 

encontra-se facilmente no mercado, ou seja, possuem especificações usuais, 

podendo definir seus padrões de desempenho, características e qualidades de 
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forma objetiva, garantindo assim competitividade para seu fornecimento e im-

plementação, são, portanto, considerados bens e serviços comuns, nos termos 

do parágrafo único do artigo 1° da Lei 10.520/2002, o que justifica a realização 

da modalidade Pregão. 

2.2.2. Tipo de licitação: para julgamento e classificação das propostas, será ado-

tado o critério de menor preço, em conformidade com a Lei 10.520/2002, art.4º, 

X. 

2.3. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME E EPP (LC N° 123/06 c/ alt. LC N° 147/14) 

2.3.1. Considerando o valor de contratação de cada item está contemplado no 

Art. 48, I da LC N° 123/06, o processo licitatório será destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

3. DAS CARACTERÍSTICAS 

3.1. Os produtos deverão ser novos e entregues em perfeitas condições. 

3.2. Apresentar qualidade, integridade da embalagem, sem falhas ou quaisquer 

outras avarias. 

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto da licitação será recebido pelo setor responsável. 

4.2. Constatada irregularidade na entrega de produto, o fornecedor se obriga 

em trocá-lo imediatamente, sob pena de sujeitar-se a aplicação das penalida-

des previstas neste Edital, bem como na legislação cabível. 

4.3. O setor responsável pelo recebimento poderá rejeitar, no todo ou em parte, 

o produto que estiver em desacordo com o Edital.  

4.3.1. Se o produto não corresponder às exigências mencionadas, principal-

mente na qualidade, será recusado/devolvido, ficando o fornecedor obrigado 

a substituí-lo, se for o caso, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados 

a partir da comunicação da recusa, independentemente da aplicação das pe-

nalidades cabíveis. 

4.4. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da 

obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas 

no item 13 deste Edital, bem como o disposto na Lei federal nº 8.078 de 11/09/90 

"Código de Defesa do Consumidor". 
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5. DO PRAZO DE ENTREGA  

5.1. A empresa Contratada terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para en-

trega dos produtos, contados da data de recebimento da Autorização de For-

necimento, emitido pela FEMA. 

6. LOCAL DE ENTREGA 

6.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem 

custo adicional de frete, na FEMA – Fundação Educacional do Município de As-

sis, sede na Rua Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana, no município de As-

sis/SP, Almoxarifado – Bloco III, correndo por conta da Licitante Vencedora todas 

as despesas pertinentes, tais como transporte, embalagens, descarga, seguro, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

6.1.1. A licitante vencedora deverá entrar em contato junto ao e-mail: licita-

cao@fema.edu.br, para programar o dia, horário e a forma que os produtos se-

rão entregues. 

7. FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado à Contratada no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, após o recebimento definitivo do produto.  

7.2. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, 

o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.  

7.3. Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será in-

terrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova 

contagem somente após a regularização da documentação fiscal.  

7.4. A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o des-

conto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da 

eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas no item 15 deste edital.  

7.5. O pagamento será efetuado: 

a) mediante conta corrente em nome do credor, que deverá indicar o número 

de sua conta corrente e agência correspondente, ficando terminantemente ve-

dada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros. 
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b) através de boleto bancário, devendo, neste caso, a nota estar acompa-

nhada do boleto bancário, não sendo admitida cobrança pela emissão do bo-

leto. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Este termo de referência foi elaborado a partir das especificações técnicas 

apresentadas pelo coordenador do curso de Fisioterapia da instituição, presen-

tes na abertura do Processo Licitatório. 

8.2. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo. 

8.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

8.4. Após a publicação do Extrato do Termo de Homologação no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo, os envelopes contendo os documentos de habilitação 

das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco 

dias, findo o qual serão inutilizados. 

8.5. Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser pro-

curadas pelo interessado na FEMA, no endereço indicado no preâmbulo, ou 

pelo e-mail licitacao@fema.edu.br. 

 

Assis, 16 de março de 2022. 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 

  

mailto:licitacao@fema
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ANEXO II 

 (Em papel timbrado da licitante) 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE MARCA $ UNIT 

$ TOTAL 

01 

CADEIRA DE MASSAGEM  

Cadeira De Massagem Portátil 

Dobrável 

Estrutura em aço carbono 

1020; 

Assento, encostos e apoios em 

espuma com densidade 26; 

Revestimento em courvin sinté-

tico; 

Regulação em altura do su-

porte de rosto, apoio para 

tronco e braços; 

Desmontável e dobrável; 

Dimensões: 84x59 cm (CxL); 

Altura mínima: 1,01 m; 

Altura máxima: 1,28 m. 
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02 

PISTOLA MASSAGEADORA MUS-

CULAR PROFISSIONAL 

Capaz de fornecer até 3300 re-

petições por minuto e bateria 

de 3 a 6 horas de autonomia e 

2 horas de tempo de carga; 

Portátil; Bateria de 2500mAh; 

6 cabeças de massagem; 

Tela LCD com fácil variação 

de velocidade, podendo alte-

rar de 0 a 30 em poucos se-

gundos; Peso- 1,1Kg.   
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MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 ABERTURA: 16/03/2022 ÀS 09H30MIN 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

CNPJ/MF: INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: Nº 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: ESTADO: 

FONE: FAX: 
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03 

MANTA TÉRMICA CORPORAL 

Material: Napa Emborrachado 

Branco, Controle potenciôme-

tro giratório de Multitempera-

tura;10 temperaturas; Infraver-

melho longo; Com Protetor Tér-

mico de Segurança. 

 

 

 

02 

  

 

04 

MANTA DE LED 

Cinta: Duas faixas estreitas 

com passadores para fixar na 

região; Tamanho da manta de 

LED: 15x25 cm; Quantidade de 

LEDs: 264 diodos de LEDs espe-

ciais; Comprimentos de onda: 

132 LEDs no comprimento de 

onda Vermelho (660nm) e 132 

LEDs no comprimento de onda 

Infravermelho (850nm); Potên-

cia média de cada LED: 8mW; 

Tempo pré-programado de 

aplicação: 10 minutos; 

Voltagem: Bivolt. 
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05 

MANTA DE LED 

Quantidade de LEDs: 84 diodos 

de LEDs especiais; Comprimen-

tos de onda: 42 no compri-

mento de onda; Vermelho 

(660nm) e 42 no comprimento 

de onda Infravermelho 

(850nm); Tamanho da manta 

de LED: 10x12cm; Potência mé-

dia de cada LED: 8mW; 
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06 

APARELHO DE ULTRASSOM 

Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 

MHz; Tecnologia: operação mi-

crocontrolada; Tela: display 

gráfico de LCD; Ultrassom 1 e 3 

MHz; Potência: 21 W; 
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07 

ALGÔMETRO DE PRESSÃO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Entrada para cartão SD 

• Seleção de unidade Kg / LB / 

Newton, • Capacidade de 

medição: 20,00Kg / 44,10LB / 

196,10 Newton, • Resolução: 

0,01 / 0,01LB / 0,05 Newton 

• Exibição mínima: 0,02Kg / 

0,07LB / 0,3 Newton, • Precisão: 

± (0,5% + 2 dígitos), em 23 ± 5°C 

• Direção de exibição: Positiva 

ou reversa, • Função: Tração e 

compressão (Push & Pull).Força 

normal (normal force), Peak 

Hold (carga máxima), • Zero: 

Pode ser utilizado em ambos 

modos de operação, Normal 

• Force ou Peak Hold, • Capa-

cidade de sobrecarga: 30 Kg 

• Deflexão da escala com-

pleta: aprox. 0,4mm, • Con-

trole Zero/tare (Zero/tara): Ca-

pacidade máxima completa 

• Circuito: circuito LSI micropro-

cessador, • Transdutor: Célula 

de carga exclusiva, • Alimen-

tação: 6 pilhas de 1,5V tama-

nho "AA" ou adaptador de 9V 

• Consumo: DC 28 mA. 
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08 

APARELHO DE TENS PORTÁTIL 
Aparelho de Tens Burst 2 Ca-

nais 

MODOS DE OPERAÇÃO: 

TENS - modo normal (convenci-

onal), TENS VF - TENS com vari-

ação automática de frequên-

cia, TENS VIF - TENS com varia-

ção automática de intensi-

dade e frequência, TENS AC 

TENS Acupuntura, BURST TENS 

modulado em trens de pulso a 

2 Hz. 

ACESSÓRIOS: 

1 Fonte de alimentação. 

1 Cabo preto 2 vias. 

1 Cabo laranja 2 vias. 

4 Eletrodos de borracha. 

1 Bateria 9 Volts. 

Bisnaga gel (100 gr). 

1 Maleta plástica pequena. 
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09 

MÁQUINA DE GELO 
Máquina de gelo 12kg - 2 litros;  

Medida 32x22x31cm; peso de 

7kg; não necessite de instala-

ção hidráulica. Potência de 

120W, com bandeja coletora 

de gelo. Tamanho do gelo: pe-

queno e grande.  
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10 

MANOVACUÔMETRO ANA-

LÓGICO 
Manovacuômetro FSC 62/1 

Reto; Caixa de aço de car-

bono preta, interior em latão, 

visor em policarbonato seco; 

Escala de -150+150 cmH20;  

Com adaptador conexão bico 

de mangueira. 
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11 

MEDIDOR DE PICO DE FLUXO 

EXPIRATÓRIO 
Uso adulto e infantil. Possui vál-

vula uni-direcional em silicone; 

Calibrado individualmente e 

manualmente. Corpo: Plástico; 

Barra interna: aço inoxidável; 

Diâmetro corpo: 44mm;  

Diâmetro colar: 43mm; 

Peso: 85g; Válvula uni-direcio-

nal: Silicone, minimiza o risco 

de infecções cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  

 

12 

DINAMÔMETRO DIGITAL MA-

NUAL 
Peso Silicone, minimiza o risco de 

infecções cruzadas. Alta Exati-

dão em medida de força 

• Captura automática da 

força máxima, • Armazena-

mento e releitura de resultados 

para diferentes usuários, • De-

sign Ergonômico, • Manivela 

ajustável, acessível para todas 

as idades, • Equipado com 

sensor de força de alta preci-

são, • Display de Cristal Líquido 

(LCD), Especificações, • Uni-

dade de medida: Kg/lb, • Ca-

pacidade máxima: 90kg/198lb 

• Divisão: 0.1kg/0.2lb, • Peso: 

1,00 kg (aproximadamente) 

• Alimentação: 2 x 1.5V bate-

rias AAA, • Exatidão: ± 

0.5kg/1lb, • Ambiente de ope-

ração: Temperatura: 0~35°C; 

Umidade relativa=30~90% U.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  

 



C.L. FEMA 
 
FLS. n° 

   
     Fundação Educacional do Município de Assis 
     Campus “José Santilli Sobrinho” 

 

36 
 

13 

EXERCITADOR E INCENTIVADOR 

RESPIRATÓRIO A VOLUME 

Aparelho para fisioterapia res-

piratória que tem a função de 

"incentivador inspiratório" orien-

tado por volume. Composto 

de:  Coluna graduada, indica-

dor de limitação do incentivo, 

traqueia e bocal atóxico.  

Auxilia a desenvolver, melhorar 

e manter a função respiratória.  

Possuí graduações de volume 

de até 5000 ml; escalonada a 

cada 250 ml. Bocal destacá-

vel. 

 

 

 

 

 

 

01 

  

 

14 

MÁSCARA ORONASAL DE VEN-

TILAÇÃO NÃO INVASIVA 

(Tamanho médio) 

Máscara oronasal em plástico 

transparente de coxim inflável 

siliconado sem metal; 

 Para uso de pressão positiva 

não invasiva; 

Incluso Fixador de quatro pon-

tas. 

 

 

 

 

 

 

01 

  

 

15 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO POR-

TÁTIL 

Microaspirador de líquidos e 

secreções portátil. Versão 

110/220 Vac 3 rolamentos sela-

dos sem necessidade de ma-

nutenção e lubrificantes; 

Motor 1/30 Hp com protetor tér-

mico; Consumo de energia: 

59/60 W; Frequência: 60 Hz; 

Capacidade de recipiente: 1,3 

L; Peso total c/ embalagem: 

2.590Kg; Medidas: C31cm x 

L12cm x A22cm; Peso: 2.170 kg. 

 

 

 

 

 

 

01 

  

 

16 

TRACH CARE 

Sonda de aspiração sistema 

fechado endotraqueal, Sonda 

Graduada; Botão com Sistema 

de Travamento; Conexão Gira-

tória em "Y"; Tampa Protetora 

com Alça; Garfo para Desco-

nexão do Tubo; Via MDI; 

Via de Irrigação com Válvula 

Anti-Retorno. 

 

 

 

 

 

02 
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17 

MICRONEBULIZADOR PARA INA-

LAÇÃO 

Inalador Compressor Indicado 

para nebulização de uso 

adulto e infantil. Aparelho fa-

bricado em ABS, alto Impacto, 

leve, portátil e de fácil manu-

seio, possui exclusivo suporte 

para o copinho sem desco-

nectar a mangueira. Aparelho 

Bivolt: 127-220V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  

 

18 

APARELHO DE LASERTERAPIA 

PORTÁTIL 

Com laser vermelho e infraver-

melho mais função ILIB Bivolt 

para utilização em tratamen-

tos de laser acupuntura para 

pré e pós-operatório, terapia 

neural, feridas, úlceras e quei-

maduras, ortopedia, reumato-

logia e otorrinologia. Dimen-

sões: 320mm x 250mm x 120mm 

(C x L x A); Cor: branco; Peso: 

1,6 k; Alimentação: Bateria de 

Li-Ion 7,6V/700mA; Tempo para 

carga completa: 60 a 120 mi-

nutos; Alimentação Carrega-

dor de Bateria: Ve: 100-

220V~/50-60Hz Vs: V/1,2ª; Área 

do feixe laser de saída no BICO 

da caneta laser: 3mm2. 

 

 

 

 

 

02 

  

 

19 

CADEIRA DE RODAS MANUAL 

SIMPLES 

Dobrável em X; Freios bilate-

rais; Material: estrutura de aço; 

Assento e encosto de tecido 

(nylon ou lona); Medidas apro-

ximadas: assento: 40X41; en-

costo 40X36. Apoio de braço 

removível; Apoio de pés articu-

lável e removível; Roda dian-

teira 6’’ e traseira 24’’ (ma-

ciça); Capacidade 90Kg ou 

mais. 

 

 

 

 

 

02 
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20 

 

CADEIRA DE RODAS ESPECIAL 

OBESO 

Aço carbono com pintura 

epoxy. Monobloco; Apoio 

para braços escamoteável; 

Apoio para pés removível;  

Assento reforçado com tiras 

tensoras especiais; Almofada 

em espuma no assento; 

Argolão em aço pintado 

(prata com verniz); Capaci-

dade para 250 kg; 

Largura do assento: 80 cm;  

Largura total da cadeira: 

1,30m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  

 

21 

ESTETOSCÓPIO PROFESSIONAL 

ADULTO PARA ENSINO  

Características Técnicas:  

Auscultador duplo em aço ino-

xidável, proporciona quali-

dade superior para os sons de 

alta e baixa frequência (Multi-

Frequência); Olivas Ultra-Ad-

Soft mais confortáveis e melhor 

vedação acústica; Hastes ajus-

táveis em aço inoxidável, com 

reforço interno para ade-

quada tensão nos ouvidos;  

Anel não-frio para maior con-

forto do paciente. Tarja de 

identificação inclusa; 

Livre de látex. 

 

 

 

 

 

 

 

03 

  

 

22 

APARELHO DE PRESSÃO 

MESA/PAREDE 

 ESPECIFICAÇÕES:  

Verificado e Aprovado pelo IN-

METRO; Pode ser montado em 

Mesa ou Parede; Comparti-

mento para armazenamento 

seguro do sistema de inflação 

Escala ampla e de fácil leitura 

Livre de mercúrio 

 

 

 

 

01 

  

 

 

Declaramos que, nos valores acima, estão inclusos, além do lucro, todas e quais-

quer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, 

decorram do fornecimento do objeto licitado. 

Declaramos, também, total concordância com as condições da presente licita-

ção.  

Declaramos, ainda, que os produtos ofertados estão de acordo com as especi-

ficações do ANEXO I – Termo de Referência. 
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Validade Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. 

 

CONTA BANCÁRIA:  

 

BANCO NÚMERO DA AGÊNCIA NÚMERO DA CONTA 

CORRENTE 

   

 

 

 

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 
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ANEXO III 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO  

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

[RAZÃO SOCIAL], estabelecida na [ENDEREÇO COMPLETO], inscrita no CNPJ sob 

n° [CNPJ], neste ato representada pelo seu [REPRESENTANTE/SÓCIO/PROCURA-

DOR], no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR para efeito do cumpri-

mento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 

17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente as exigências 

e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão 

referenciado, realizado pela FEMA. 

 

Por ser verdade, assina o presente. 

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 

  



C.L. FEMA 
 
FLS. n° 

   
     Fundação Educacional do Município de Assis 
     Campus “José Santilli Sobrinho” 

 

41 
 

ANEXO IV 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

[RAZÃO SOCIAL], estabelecida na [ENDEREÇO COMPLETO], inscrita no CNPJ sob 

nº [CNPJ], neste ato representado pelo seu [REPRESENTANTE/SÓCIO/PROCURA-

DOR], no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participa-

ção no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 

fato impeditivo à sua participação na licitação, que não está declarada inidô-

nea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 

87, IV, c/c o artigo 6°, XI da Lei nº 8.666/93; que não está suspensa temporaria-

mente de participação em licitação e impedida de contratar com a FEMA, nos 

termos do artigo 87, III, c/c o artigo 6°, XII da Lei n° 8.666/93; que não está impe-

dida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta da Prefeitura 

Municipal de Assis, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n° 10.520/02; e, que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

 

Por ser verdade, assina o presente.  

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 
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ANEXO V 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

[RAZÃO SOCIAL], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], inscrita no CNPJ sob o 

nº [CNPJ], DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e 

alterações posteriores, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

[ ] MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006. 

[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Com-

plementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara, ainda, que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos 

nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 

2.014. 

 

Por ser verdade, assina o presente.  

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 
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ANEXO VI 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

 INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CRFB/88 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

Eu, [NOME], representante legal da empresa [RAZÃO SOCIAL], interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022, da FEMA, DECLARO, sob as pe-

nas da lei que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o 

órgão ministerial competente, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

Ressalva:  

[ ] Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Por ser verdade, assina a presente. 

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 

ANEXO VII 
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  
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1 – IDENTIFICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 013/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DA FEMA 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA 

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL] 

2 – TERMO CIRCUNSTANCIADO 
Consoante o [instrumento de contrato/equivalente] N° XXXX, decorrente do processo licitatório acima 

indicado, declaramos que recebemos da CONTRATADA: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MARCA $ UNIT $ TOTAL 

01 CADEIRA DE MASSAGEM  

 

 

01    

02 MASSAGEADORA MUSCULAR PROFISSIONAL 

 

01 

 

 

 

 

01 

   

03 MANTA TÉRMICA CORPORAL 

 

02    

04 MANTA DE LED 

 

01    

05 MANTA DE LED 
 

 

01    

06 APARELHO DE ULTRASSOM 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

07 ALGÔMETRO DE PRESSÃO 

 

01    

08 APARELHO DE TENS PORTÁTIL 

 

 

03    

09 MÁQUINA DE GELO 

 

 

01    

10 MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO 

 

01    

11 MEDIDOR DE PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO 

 

01    

12 DINAMÔMETRO DIGITAL MANUAL 

 

01    

13 EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO  

 

01    

14 MÁSCARA ORONASAL DE VENTILAÇÃO NÃO IN 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

15 ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL 

  

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

16 TRACH CARE 

 

02 

 

 

 

 

 

 

01 

   

17 MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO 

 

01    

18 APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL 

  

02    

19 CADEIRA DE RODAS MANUAL SIMPLES 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

20 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL OBESO 

 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

   

21 ESTETOSCÓPIO PROFESSIONAL ADULTO  

  

03    

22 APARELHO DE PRESSÃO MESA/PAREDE 

 

 

 

01    
Sendo que os itens RECEBIDOS amente estão em conformidade com as diretrizes especificadas no Termo de Referência e documentos conexos, nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

 

3 – ASSINATURAS 

Contratada – Preposto 

[nome] 

Contratante 

[Nome do Servidor/Comissão] 

Fiscal Técnico do Contrato 

[Nome do Servidor] 

Gestor de Contratos 

[LOCAL], XX de XXXXXXX de 2022. 

Observação: - Em se tratando de bens, dispensa-se a assinatura do preposto da contratada. 

         - Em caso de item recusado, justificar no campo “OUTRAS OBSERVAÇÕES”. 

 

ANEXO VII 
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PERMANENTE  

1 – IDENTIFICAÇÃO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 013/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DA FEMA 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA 

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL] 

2 – TERMO CIRCUNSTANCIADO 
Consoante o [instrumento de contrato/equivalente] N° XXXX, decorrente do processo licitatório acima 

indicado, declaramos que recebemos da CONTRATADA: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MARCA $ UNIT $ TOTAL 

01 CADEIRA DE MASSAGEM  

 

 

01    

02 MASSAGEADORA MUSCULAR PROFISSIONAL 

 

01 

 

 

 

 

01 

   

03 MANTA TÉRMICA CORPORAL 

 

02    

04 MANTA DE LED 

 

01    

05 MANTA DE LED 
 

 

01    

06 APARELHO DE ULTRASSOM 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

07 ALGÔMETRO DE PRESSÃO 

 

01    

08 APARELHO DE TENS PORTÁTIL 

 

 

03    

09 MÁQUINA DE GELO 

 

 

01    

10 MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO 

 

01    

11 MEDIDOR DE PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO 

 

01    

12 DINAMÔMETRO DIGITAL MANUAL 

 

01    

13 EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO  

 

01    

14 MÁSCARA ORONASAL DE VENTILAÇÃO NÃO IN 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

15 ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL 

  

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

16 TRACH CARE 

 

02 

 

 

 

 

 

 

01 

   

17 MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO 

 

01    

18 APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL 

  

02    

19 CADEIRA DE RODAS MANUAL SIMPLES 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

   

20 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL OBESO 

 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

   

21 ESTETOSCÓPIO PROFESSIONAL ADULTO  

  

03    

22 APARELHO DE PRESSÃO MESA/PAREDE 

 

 

 

01    
Sendo que os itens RECEBIDOS amente estão em conformidade com as diretrizes especificadas no Termo de Referência e documentos conexos, nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

 

3 – ASSINATURAS 

Contratada – Preposto 

[nome] 

Contratante 

[Nome do Servidor/Comissão] 

Fiscal Técnico do Contrato 

[Nome do Servidor] 

Gestor de Contratos 

[LOCAL], XX de XXXXXXX de 2022. 

Observação: - Em se tratando de bens, dispensa-se a assinatura do preposto da contratada. 

         - Em caso de item recusado, justificar no campo “OUTRAS OBSERVAÇÕES”. 


