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AQuIslçAo DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL'AS 
E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL 
E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE 
MUNICIPIO, CONFORME ANEXO DESTE 
CERTAME. 

A Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, através do PREGOEIRO Oficial do Municiplo, 
Sr. José Fábio Antunes de Sousa e sua EQUIPE DE APOIO composta por, Antonio 
Elvis Rhuan Araüjo Feitosa e Ana Lucia Carvalho de Brito, nomeados pela Portaria n° 
062/2018, de 06 de Marco de 2018, torna pUblico para conhecimento dos interessados 
que, na data, horario e local abaixo previstos, abrirá licitação, na modalidade Pregao 
Presencial, do tipo menor preço por lote para atendimento do objeto desta licitaçâo, de 
acordo corn as condiçOes estabelecidas neste Edital, observadas as disposiçaes 
contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, na Lei Federal n° 
10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regularnenta 0 Pregão. 

HORARIO, DATA E LOCAL: 
Os DOCUMENTOS DE HABILrFAçA0 E PROPOSTAS serão recebidos em sessão 
pUblica marcada para: 

As 091100min. 
Do dia 04 de outubro de 2018. 

Na Prefeitura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipe, NO 15, 
Centro, Arneiroz-CE, CEP: 63.670-000 - e-mail: licitacaoarneiroz(mmaiLcom Telefone 
(88) 3419-1020/1065. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE 
TRAN5CRIcA0 OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAQAOI MODELO DE PROCURAQAO 
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

1.0 - DO OBJETO 

1.1- A presente Iicitaçâo tern como objeto a AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO DESTE CERTAME. 

2.0- DAS RE8TRIc6E5 E CONDIcOES DE PARTICIPAçAO 

2.1- RE5TRIcOEs DE PARTICIPAcAO: 

2.1.1- Nâo poderé participar empresa declarada inidOnea ou cumprindo pena de 
suspensão, que Ihes tenham sido aplicadas, por força da Lei de LicitaçOes n 2  8.666, de 
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21 de juiho de 1993 e suas alteraçOes posteriores e da Lei do Pregao no 1 
de julho de 2002. 

2.1.2- Nâo poderá participar empresa corn falência decretada; 

2.1.3- Nào será adrnitida a participacão de interessados sob a forma de 
grupo de ernpresas; 

2.1.4- Quando urn dos sôcios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante 
participar de rnais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, sornente 
uma delas poderâ participar do certame licitatOrio. 

2.2- DAS coNDIcOEs DE PARTIcIPAçA0: 

2.2.1 - Poderá participar do pregão qualquer pessoa fIsica e/ou jurIdica localizada ern 
qualquer Unidade da Federaçäo, desde que atenda a todas as exigéncias constantes 
deste edital e seus anexos. 

2.2.2- Ern se tratando de Microernpresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos 
da Lei Cornplernentar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos benefIcios previstos 
nos arts. 42 a 45 da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante, a 
apresentação de Certidâo expedida pela Junta Cornercial, nos terrnos do art. 80  da IN 
n° 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comercio. 

2.2.3- Caso 0 proponente enquadrado na condiçao de microernpresa ou ernpresa de 
pequeno porte nâo apresente a certidâo, na forma do item anterior, este podera 
participar do procedimento licitatOrio, sem direito, entretanto, a fruicao dos beneficios 
previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complernentar fl.0  12312006. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A docurnentação necessária a Proposta de Preços, bern corno a Habilitação, 
deverá ser apresentada ao(à) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, 
no dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital, conforrne abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICAcAO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREO 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.09.21.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICA(;AO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAcAO 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.09.21.1 

3.2- E obrigatOria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA 
DE PREQOS. 

3.3- Os Documentos de Habilitacâo e as Propostas de Preços deverão ser 
apresentadas por preposto da licitante corn poderes de representacâo legal, através de 



procuração pUblica, ou particular corn firma reconhecida. A nao apresentação nao 
implicara ern inabilitaçao. No entanto, a representante näo poderá pronunciar-se em 
name da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que 
deverá apresentar cOpia do contrato social e documento de identidade. 

3.4- Qua!quer pessoa poderá entregar as Documentos de HabilitacAo e as Propostas 
de Preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda qua munidAe 
procuração, poderé representar mais de uma licitante junta a Comissao, sob 
exclusao sumária das licitantes representadas. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 - ENVELOPE No 02. 

4.1- Os Documentos de Habiiitaçâo deverâo ser apresentados da seguinte 

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja vatidade possa se expirar. Na 
hipotese do documento não conter expressamente a prazo de validade, devera ser 
acompanhado de declaraçao ou regulamentacâo do árgâo emissor qua disponha sobre 
a validade do mesmo. Na ausencia de tat declaraçao ou regulamentaçâo, a documento 
será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão; 

4.1.3- Preferencialmente, rubricados e numerados sequenciatmente, na ordern deste 
Edital, da primeira a Ultima página, de modo a refletir seu nimero exato; 

4.2- DA PROPOSTA DE PREQO - ENVELOPE NO 01. 

4.2.1- As propostas deverâo ser apresentadas am papal timbrado da licitante, 
preenchidas urna Unica vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer 
processo mecânico, eietrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
entregue em envelope lacrado. 

4.3- AS PROPOSTAS DE PREOS DEVERAO, AINDA, CONTER: 

4.3.1- A razão social, local da sede e o nümero de inscrição no CNPJ da ticitante; 

4.3.2- Assinatura do Representante Legal; 

4.3.3- lndicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dies, 
contados da data da apresentaçao das mesmas; 

4.3.4- Preço unitário e total propostos, cotados em moeda corrente nacionat, am 
atgarismos e por extenso o valor total do lote, jã consideradas, no mesmo, todas as 
despesas, inclusive tributos, taxes, cantribuiçOes e demais encargos incidentes direta e 
indiretamente no objeto deste Edital; 

4.3.5- Planilha de Preços, contendo preços unitarios e totais de todos as itens, 
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. 
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4.1.1- Ern originals ou publicação em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer 
de cópia autenticada am CartOrio, exceto para a garantia, quando houver, 
documento comprobatOrio devera ser exibido exclusivamente em original; 



4.3.6- Correrao por conta da proponente vencedora todos Os custos que porventura 
deixar de explicitar em sua proposta. 

4.3.7- Ocorrendo divergencia entre Os valores propostos, prevalecerao Os descritos por 
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e total, prevalecerá o 
valor unitário. 

4.3.8- DeclaracAo de que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e 
que serâo executados conforme exigencia editalIcia e contratual, e que serão inici 
a partir da data de recebimento da ordem de compra. 

- 	 - 	 / 	 •ç(' 
5.0-ExIGENcIAsPARAHABILITAcA0:  

5.1- HABILITAAO JURIDICA: 	
\c?T I) 

5.1.1- Cedula de identidade do(a) responsavel legal ou signatário(a) da propota?'  

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro 
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acOes, 
acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores. Em se 
tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da 
diretor(a)ia em exercFcio. 

5.1.3- PROVA DE INSCRIcAO NA: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

b) Fazenda Estadual (COF); 

c) Alvara de funcionamento. 

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

5.2.1- Prove de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicilio ou sede da licitante. 

a) A comprovação de quitacâo para corn a Fazenda Federal deveré ser feita através da 
Certidâo Negativa de Tributos e Contribuiçôes Federais e da Divida Ativa da tinião, 
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03, de 02.05.2007. 

b) A comprovaçAo de regularidade para com a Fazenda Estadual deveré ser feita 
atrav(§s de Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DIvida Ativa 
Estadual; 

c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita 
atraves de Certidâo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DIvida Ativa 
Municipal. 



5.2.2- Prova de situacAo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
FGTS, atraves de Certificado de Regularidade de Situaçao - CRS e; 

5.2.3- Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justiça dp$rabaihd, 
mediante a apresentação de Certidao Negativa de Débitos Trabaihistas - CNDT; 

53- QUALIFIcAcA0 ECONOMICO-FINANCEIRA 

5.3.1- Tratando-se de Sociedade Anonima, publicação em Diário Oficial ou 
grande circulação ou cOpia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao Ultimo 
exercIclo social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
licitante, corn as respectivas dernonstraçOes de Contas de Resultados. Os demais tipos 
societários deverão apresentar cOpias autenticadas do Balanço Patrimonial (inclusive, 
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO), devidamente registrado na Junta 
Cornercial da sede do licitante e assinado por contador habilitado, acompanhado da 
respectiva CRP (Certidao de Regularidade Profissional), reservando-se a Cornissão 
o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, 
assinados por contador habilitado. 

5.3.1.1 - A licitante com rnenos de 1 (urn) ano de existéncia apresentaré balanço de 
abertura, devidamente registrado na Junta Comerciat da sede do licitante, autenticado 
par profissional credenciado na forma exigida no item 4.4.1 deste edital. 

5.3.1.2 - Certidao negativa de falencia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial 
da sede da proponente, Justica Ordinária; 

5.4 - OUTRAS EXIGENCIAS 

5.4.1- Declaraçao expressa de que atende ao disposto no Art. 7 0 , inciso XXXIII da 
CF/SB. 

5.4.2- Certidão negativa de débito junto a fazenda municipal da sede da contratante. 

5.4.3- A docurnentação devera ser apresentada em qualquer processo de fotocOpia, 
obrigatoriamente autenticada em CartOrio. Caso a documentaçAo tenha sido emitida 
pela Internet, so será aceita se for original, se for cOpia deverá tambérn ser autenticada 
em Cartorio. 

5.4.4- Os documentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede, 
ou seja, se da rnatriz, todos da matriz, se de algurna filial, todos da mesrna filial, corn 
exceçao dos documentos que são validos para matriz e todas as fihiais. Caso a 
Empresa seja vencedora, será com a sede que apresentou a docurnentaçao. 

6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A abertura da presente licitaçao dar-se-a em sessão pUblica, dirigida por urn 
Pregoeiro, a ser realizada no endereço constante do Preãmbulo, de acordo com a 
Iegislacao mencionada no preârnbulo e o conteUdo deste edital. 

6.2- Antes do inicio da sessão, Os representantes dos interessados em participar do 



certarne, deverão se apresentar para credenciamento junto ao(a) Prgdeiro(a), q 1 
devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar destã iicitacão L-- 

inclusive corn poderes para formulaçao de ofertas e lances verbais, 
t'u k9 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representa nths dOv33,./ 
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistr ao ittz 
o(a) 	Pregoeiro(a) receberá, em envelopes distintos, devidarnente fechados e 
rubricados nos fechos, as propostas de preco e a documentaçâo exigida para a 
habilitaçao dos licitantes, registrando em ata a presença dos participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou 
documento seré aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital. 

6.5- Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatOrio e a responder por todos Os atos e efeitos previstos neste edital, 
par sua representada. 

6.5.1- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A ApRESENTA(;A0 CONJUNTA 
DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) documento oficial de identidade; 

b) documento que comprove a capacidade de representaçao, na forma da Tel, inclusive 
corn outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de 
preços e praticar todos as dernais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

c) declaração na forma do modelo no 02 do anexo III deste edital. 

d) Para fazer jus aos benefIcios previstos na Lei no 123/2006, a licitante teré que juntar 
aos docurnentos a serern apresentados para credenciamento e, necessariamente no ato 
do credenciamento, declaração de que se enquadra na condiçao de ME (Microempresa) 
ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) 
socio(s) que detenha(m) os poderes de administração da sociedade, conforme modeio no 
03 do Anexo III deste edital. 

8.6- Caso a representante seja sOcio da empresa licitante cam poderes de 
representaçao, sócio-gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverao 
ser apresentados documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da 
pessea juridica, ata de sua eleiçao, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigacOes em decorrencia de tal investidura. 

6.7- Nos demais cases, deverâo ser apresentados procuraçäo par instrumento pUblico 
ou particular, este Ultimo corn firma reconhecida em cartOrio e acompanhada de cOpia 
do ato de investidura do outorgante (abs constitutivos da pessoa jurIdica, ata de 
eleiçao do outorgante, etc.), conforme modelo constante do Anexo Ill deste editat. 

6.8- Estes documentos (originals ou cópias autenticadas ern Cartorio) deverão ser 
entregues fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inIclo dos trabaihos, 
antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". 



6.9- A nao apresentação ou incorreção insanavel de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto não inabilitará o licitante, mas impedirá a oferecimento de 
lances verbais pelo licitante durante a sessâo do pregao ate que seja cumprido o 
disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for a caso. 

6.10- No decorrer do procedimento licitatorio, as licitantes poderãa nomear 
representantes, caso nao Os tenha feito, descredenciar ou substituir as ja nomeados, 
desde que apresente as documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretantg..nãe—_.. 
será admitida a participacao de urn mesmo representante para mais de 
licitante. 

70- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS  

7.1- 0 Pregâo será realizado pelo Sistema presencial. 
X 	L 2.-fl 

7.2- 0 julgamento da licitaçào será realizado em apenas uma fase, sendo dividiaoCJi -' 
duas etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao critério 
do MENOR PREO POR LOTE. 

7.2.1 - A etapa de classificaçâo de preços compreenderá a ordenaçâo das propostas de 
todas as licitantes, a classificacão inicial das propostas passIveis de ofertas de lances 
verbais, a oferta de lances verbais das licitantes proclamados para tal a classificaçâo 
final das propostas e exame da aceitabilidade da praposta da primeira classificada, 
quanta ao objeto e valor; 

7.2.2- A etapa de habi!itaçao, declaraçao da licitante vencedora e adjudicacao 
compreendera a verificaçAo e análise dos documentos apresentados no envelope 
"Documentos de Habilitaçao" da ticitante classificada em primeiro lugar, relativamente 
ao atendimento das exigências constantes do presente edital, bem como a declaração 
da licitante considerada vencedora do certame e a adjudicacao, sendo esta ültima feita 
caso não ocorra interposiçãa de recursa. 

7.3- ApOs a entrega dos envelopes não cabera desisténcia, salvo par motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.4- Da reuniâo para recebimenta, abertura e classificaçao das propostas e habilitaçAa, 
será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as licitantes, as propostas 
apresentadas, as observaçôes e impugnacOes feitas pelas licitantes e demais 
ocorrências que interessarem ao julgamento da licitaçâo, devendo ser assinadas 
pelo(a) Pregoeira(a) e Equipe de Apoio e por todos os(as) representantes presentes 
das licitantes ou par representantes entre eles escoihidos, sendo a nUmero minima de 
dais licitantes; 

7.5- A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a) Pregoeira(a) e 
Equipe de Apoio, por qualquer meio de reproducao mecanica au eletronica, coma a 
fotografica, cinematografica, fonográflca ou de autra espécie. 0(A) Pregoeiro(a) 
comunicará as licitantes qual a meia de gravacâa estará utilizando e as registras 
decorrentes desta poderão ser utilizados para comprovacao de atos e fatos nele 
contidos, sendo que seré arquivada par urn periodo de 60 (sessenta) dias apOs a data 
da reunião. 

Praçci Joaquim Felipe, 15 - Centro - CEP: 63.670-000 - Arneiroz - CE 



7.6- A licitante vencedora seré convocada a apresentar a proposta de preço definitiva e 
assinar a o contrato, nos termos da minuta constante do Anexo IV deste edital. 

7.7- 0 Municipio de Arneiroz-Ce se reservará ao direito de efetuar diligéncias visando 
confirmar as informaçOes apresentadas pela licitante sobre as caracteristica 
produtos ofertados. Caso sejam encontradas discrepancias entre informaçaes ittè s"" "Q, 
em documentaçao impressa e na proposta especifica, prevalecerao as da pr øa'Se 
inexeq u iveis, este fato implicará na desclassificação da proposta da licitante. (1? n 

8.0- DA FASE DE cLAsslFIcAcAo DE PREOS 
uria 	' 

8.1- Serao abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todas as Iicitantes\t4(*ja3/ 
Pregoeiro(a) informara as participantes presentes quais licitantes apresentál'arn 
propostas de preco para o fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitaçâo e Os 
respectivos valores ofertados. 

8.2- 0(a) Pregoeiro(a) fara a ordenaçâo dos valores das propostas, em ordem 
decrescente, de todas as licitantes, classificando a licitante com proposta de MENOR 
PREQO POR LOTE e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez por cento) relativamente a de menor preco, 
para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais. 

8.2.1- Quando não forem verificadas no minimo 03 (trés) propostas de precos nas 
condiçOes definidas no item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, 
ate a máximo de 03 (trés), para que seus(suas) representantes participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam as precos oferecidos nas propostas escritas. 

8.2.2- 0(A) Pregoeiro(a) poderá consultar a todas as licitantes que apresentaram 
propostas de precos superiores ao menor preço, se estas desejam participar da fase de 
lances verbais corn preço inferior ao já estabelecido nesta fase. 

8.3- Em seguida, será dado inIcio a etapa de apresentação de lances verbais, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e corn precos 
decrescentes. 

8.3.1- 0(a) 	Pregoeiro(a) convidará individualmente os(as) representantes das 
licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta 
classificada de rnenor preço e os demais, em ordem decrescente de preço. 

8.3.2- So serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao Ultimo lance que 
tenha sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.3.3- Caso não mais se realizem lances verbais, serã declarada encerrada a etapa 
cornpetitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de manor preço. 

8.3.4- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicará exclusâo da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais, ficando sua Ultima proposta registrada para classificaçâo, no final da 



etapa competitiva. 	 t ;iI t!j• 

8.3.5- ApOs 0 encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) vei 
existéncia de ME e EPP, para Os efeitos do contido na Lei Complementar 1 
procedendo como previsto no item 9. 

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e rea!izada a classificaçào final das 
propostas, 0(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.4.1 - Seri verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e as 
valores estimados para a contratação. 

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas 
sem que se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato püblico, 
na prôpria sessão do Pregao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1. 

8.5.1- Quando for constatado 0 empate, conforme estabelece Os artigos 44 e 45 da Lei 
Camplementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 0(a) Pregoeiro(a) aplicará Os critérios 
para desempate ern favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte 
forma: 

8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situaçOes em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por 
cento) superior ao meihor preco. 

8.5.1.2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-A da 
seguinte forma: 

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada podera 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 
prazo de cinco minutos, sob pena de preclusao, situação em que será adjudicado am 
seu favor o objeto licitado; 

II - Mao ocorrendo a contratação da rnicroempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I deste item, serào convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipOtese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatôria, para o 
exercicio do mesmo direito, tambem todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusâo; 

Ill -. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 
8.5.1.1, inciso I deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que prirneiro 
poderé apresentar melhor oferta. 

8.5.1.3- Na hipOtese da não contrataçâo nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste 
Edith!, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a me!hor oferta inicia! 
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8.6- Nas situacoes em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declaragqtt - 
encerrarnento da etapa competitiva, ou se a oferta näo for aceitável ou no exame de 
oferta subseqUente, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar diretamente corn a proponente 
para que seja obtido preço methor para a Adrninistraçao. 

8.7- Não podera haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente as penalidades constantes deste edital. 

8.8- As licftantes que deixarem de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos no 
Envelope fl.0  01 (Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo corn o 
estabelecido neste edital, ou corn irregularidades, bern como os que apresentarem 
precos excessivos ou manifestamente inexequlveis, serão consideradas 
desclassificadas, nâo se admitindo complementaçao posterior. 

8.8.1- Considerar-se-äo preços manifestamente inexequlveis aqueles que forem 
simbolicos, irrisórios ou de valor zero, incompatIveis com Os preços de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 

8.9- Em caso de divergéncia entre informaçOes contidas em documentaçao impressa e 
na proposta especifica, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergência entre 
informaçOes contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, 
porém não exigidos, prevalecerao as primeiras, 

9.0- DA EASE DE HABILITAQAO E DO JULGAMENTO 

9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a 
proposta classificada em prirneiro lugar, 0(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Documentos de Habilitaçao" desta licitante. 

9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Envelope n° 02 (Documentos de Habilita(;ão), ou os apresentarern em desacordo 
com o estabelecido neste edital, ou corn irregularidades, serAo consideradas 
inabilitados, não se admitindo complementaçao posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 

9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das rnicroernpresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiâo de 
participacao neste procedimento licitatório, deverao apresentar toda a documentacão 
e)dgida para efeito de comprovacão de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restricAo. 

9.2.1.2- Havendo alguma restrição na cornprovacAo da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias üteis, contado a partir do momento em que a 

nâo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.5.1.5- Após o desempate, podera 0(a) Pregoeiro(a) ainda negociar urn rn 
caso ela não atinja o valor de referenda definido pela administracao pUblica. 
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proponente for declarada a vencedora do certame, para regular 
docurnentação, pagarnento ou parcelarnento do débito, e emissâo de 
certidOes negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa. 

9.2.1.3- A não regularizaçâo da docurnentaçao, no prazo previsto no item ntrtorjv;O y' 
imni Ira r4 rtaradAnria An dirai+n rnn+ra+ann 	 nrM. 	A annrA,..e. 	.in4.,wia .- 
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art. 81 da Lei n° 8.666193, sendo facultado a Administraçao convocar as licitantes 
remanescentes, na ordern de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitaçâo. 

9.2.1.4- Sera inabilitada a licitante que nao atender as exigências deste edital 
referentes a fase de habilitação, bern como apresentar Os docurnentos defeituosos ern 
seu conteUdo e forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularizacâo da 
docurnentaçâo de Regularidade Fiscal no prazo definido no item 9.2.1 acirna. 

9.3- Constatado o atendirnento das exigências fixadas no edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto da licitaçAo, pelo(a) Pregoeiro(a), 
caso não baja intenção de interposiçao de recurso, 

9.4- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências 
habilitatorias, o(a) Pregoeiro(a) examinaré a oferta subsequente, permitida 
renegociaçâo — item 8.6 do edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificaçao da habilitaçâo da licitante, na ordem de classificaçâo, e assim 
sucessivarnente, ate urna proposta que atenda integralmente ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 

9.5- A licitante declarada vencedora do certame deverá apresentar, na prOpria sessâo, 
Proposta de Preço formal que ratifique o Ultimo lance ofertado, se for o caso. E 
facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadarnente, por 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da notificaçâo realizada na audiOncia pUblica do Pregão; 

9.6- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificaçao, a análise da documentação exigida para habilitaçao e Os recursos 
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe 
de Apoio e pelos(as) representante(s) credenciados(as) das licitantes presentes a 
sessâo ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o nürnero rninirno de dois 
licitantes. 

9.7- Ao final da sessão, caso não baja intenção de interposicâo de recurso e 0 preco 
final seja igual ou inferior ao previsto para a prestacâo dos serviços, seré feita, pelo(a) 
Pregoeiro(a), a adjudicacâo a licitante declarada vencedora do certarne e encerrada a 
reuniâo. Posteriormente, o processo, devidarnente instruldo, será encaminhado para a 
autoridade cornpetente para homologaçAo e subsequente contratacâo. 

9.8- Os envelopes corn os documentos relativos a habilitacâo das licitantes nâo 
declaradas vencedoras serao retirados pelos(as) representantes das licitantes na 
prOpria sessâo. Os rernanescentes permanecerao ern poder do(a) Pregoeiro(a), 
devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias corridos a disposicão das licitantes. 
Findo este prazo, sern que sejam retirados, serâo destruidos. 



10.0 - DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessâo, depois de declarada a licitante vencedora do e4thei 
qualquer ticitante poderá manifestar, imediata e motivadarnente, a intenção de inteiDor 
recurso, corn registro em ata da sintese das suas razôes, podendo juntar memorials no 
prazo de 03 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 
apresentar contra-razOes em igual námero de dias, que começarão a correr do término 
do prazo da recorrente, sendo-Ibes assegurada vista imediata dos autos. 

10.1.1 -  0 recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) nâo terá efeito suspensivo. 

10.1.2- A falta de rnanifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 
sessão do Pregao, importará a preclusao do direito de recurso e a adjudicacAo do 
objeto da licitaçâo pelo(a) Pregoeiro(a) a licitante vencedora. 

10.1.3- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo 
em ata, facultado ao(à) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgarnento imediato do 
recurso. 

10.2- 0 acolhimento de recurso importaré a invatidação apenas dos atos insuscetiveis 
de aproveitamento. 

10.3- Os autos do processo administrativo permanecerão na Comissão de Licitaçao, 
com vista franqueada aos interessados. 

10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedirnentais, o(a) 
Ordenado(a)(a) de Despesas homologará 0 procedirnento licitatôrio e adjudicarã o 
objeto a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do certarne, determinando a 
convocacâo destas para a assinatura os respectivos contratos. 

10.5- Os recursos e impugnacOes interpostos fora dos prazos não serâo conhecidos. 

11.0- DAS 0BRIGAcOE5 DA EMPRESAVENCEDORA 

11.1- Entregar os produtos junto a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz, mediante solicitacão da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordern de Compra, tudo de 
acordo corn as especificacães constantes da proposta apresentada. 

12.0 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMpuc3NAcOEs 

12.1- Ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa fIsica ou jurIdica poderá solicitar esciarecirnentos, providéncias ou 
irnpugnar o ato convocatório deste Pregao Presencial. 

12.2- Decairé do direito de irnpugnar Os termos do edital de licitaçâo perante a 
Administracão a oessoa cue não o fizer dentro do pr, izo fixado no subitem acirna, 



12.3- A impugnacAo feita tempestivamente pela licitante não 0 impedira de àIid 
processo licitatorio ate o trânsito em julgado da decisão a eta pertinente. 

Viev 
12.4- Somente serâo aceitas solicitaçOes de esclarecimentos, provi' 
impugnacOes mediante petição confeccionada em maquina datilográfica ou 
eletrônica, em tinta não Iavavel, que preencham Os seguintes requisitos: 

a) 0 endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce; 
b) A identificaçao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado 
dos documentos comprobatorios) se for o CaSO, contendo o nome, prenome, estado 
civil, proflssão, domicilio, nUmero do documento de identificação, devidamente datada, 
assinada e protocolada na sede da Comissäo de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz-Ce, dentro do prazo legal. 

12.5- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a peticão no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

12.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatOrio que importe em 
modificação dos termos do edital será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçâo não afetar a formulaçao das 
propostas. 

13.0 - DA coNl-RATAçA0 

13.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, as empresas detentoras 
poderão ser convidadas a firmar contratacOes de fornecimento, observadas as 
condiçOes fixadas neste Edital e nas determinacoes contidas na Iegislacâo pertinente. 

13.2- Aplica-se as contrataçOes de fornecimento decorrentes de registro de preços 0 

disposto no Capitulo Ill da Lei Federal fl.0  8.666/93, corn suas respectivas alteraçôes 
posteriores, no que couber. 

13.3- Na hipOtese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou 
nao firmar a contratação no prazo e condiçaes estabelecidos, poderã ser firmada 
contratação com as demais licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas 
classiflcaçOes, ate que uma delas demonstre interesse, desde que nas mesmas 
condiçOes propostas pela primeira colocada e atendidas as especificacaes e prazos 
exigidos neste Edital. 

13.4- A contrataçäo resultante do objeto deste Edital reger-se-a ainda pelas normas 
fixadas pelo COdigo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90. 

14.0 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

14.1- Entregar os produtos junto a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal tie 
Arneiroz-Ce, mediante solicitaçâo da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo 
de acordo corn as especificacOes constantes da proposta apresentada. 

15.0 - DO PAGAMENTO 

(S 
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15.1- 0 pagamento será efetuado, no prazc 
objeto licitado, mediante apresentaçâo da 
recebimento, diretamente pela Secretaria 
Arneiroz-Ce. 

de ate 30 (trinta) dias apos a 
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15.1.1 -  Para fins de pagamento a empresa contratada deveré manter as rñespjasy:jO _6/ 

condiçOes de habilitação, cuja confirmação será feita atraves de consulta ao CRThU - 
através da internet nos respectivos sites dos ôrgãos emissores das certidães de 
regularidade fiscal. 

15.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidacâo da despesa, o pagarnento será sustado ate que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a 
Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 

15.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas e/ou indenizaçOes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao 
contraditorio e a ampla defesa. 

16.0 - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS. 

16.1- Ficarã impedido de licitar e contratar corn a Administraçâo, pelo prazo de ate 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarern os motivos determinantes da puniçao ou ate que 
seja promovida a reabilitaçâo perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que: 

a) Ensejar retardamento da realizaçAo do certame. 
b) Cometer frauds fiscal. 
c) Deixar de apresentar documento exigido para participaçâo no certame. 
d) Apresentar docurnento ou declaraçâo falsa. 
e) Mao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame. 
f) Comportar-se de modo inidOneo. 
g) Corneter frauds na prestaçâo dos servicos, e 
h) Descumprir prazos. 

16.2- As penalidades serâo obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura 
Municipal de Arneiroz-Ce, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser 
descredenciada por igual perlodo, sem prejuizo das multas previstas no edital e no 
contrato e das dernais cominacOes legais. 

16.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigaçOes, a 
adverténcias, suspensOes e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administração Püblica, sem prejuizo das sançOes legais na esfera cIvel e criminal, 
alérn de multas estipuladas na forma a seguir: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor - - 



c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitação. 
c.2) Desisténcia de entregar o objeto dessa licitação. 

16.4- As multas previstas nas alineas anteriores, nao seräo aplicadas ja 
cumulativo. 

16.5- 0 valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria Solicitante da 
Municipal de Arneiroz-Ce, por ocasiâo do pagamento, momento ern que a unidade 
responsavel pelo mesmo comunicarã a CONTRATADA. 

16.6 - As suspensOes referentes aos direitos de licitar e contratar corn a Administraçâo 
PUblica serão aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos 
ern que a inadimplencia acarretar prejuIzos para a Administração. 

16.7- A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal 
de Arneiroz-Ce será aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a 
suspensâo prevista no item anterior. 

16.8- As sancOes previstas no item 21.7 poderão ser aplicadas a CONTRATADA que: 

a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar corn a Adrninistraçao Pthlica, ern 
virtude de atos ilicitos praticados. 

16.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou 
parcial a outra Empresa, sem prévio assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua 
rescisão corn as consequentes penalidades previstas legalmente e contratualrnente. 

16.10- Para aplicaçâo des sançoes previstas neste tOpico a licitante será submetida a 
processo administrativo para apuracäo dos fatos, garantidos sempre Os direitos previos 
da citação, da arnpla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituiçao Federal 
de 1.988. 

17.0 - DA lNExEcucAo E DA RESCISAO CONTRATUAL 

17.1- A inexecuçäo parcial ou total do Contrato dare ensejo a sua rescisão, atendido 0 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666193 e suas posteriores. 

18.0 - DAS DlsposlcOEs GERAIS 

18.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
reatizaçao do certame na data marcada, a sessào sera automaticamente transferida 
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horãrio anteriormente estabelecido, 
desde que nao haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

18.2- Qualquer pedido de esclarecimento ern relação a eventuais dQvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos devera serencaminhado, por escrito, 



18.3- As normas que disciplinam este Pregao serão sempre interpretadas eforr da 
ampliaçâo da disputa entre Os interessados desde que não comprometam a i .eresse Q -. 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

\t -. 
18.4- A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelc4de. .e fl.-,  v 

legitimidade das informaçOes e dos documentos apresentados em qualquer fase bSt ......- 
licitaçao; 

18.5- Independentemente de declaraçâo expressa, a simples participação neste 
certame implicará na aceitaçAo plena das condiçOes estipuladas no presente edital e 
submissão as normas nele contidas. 

18.6- 0 desatendimento de exigéncias formais nâo essenciais não implicará 0 

afastamento da licitante, desde que seja possIvel a afericao da sua qualificacâo e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realizacâo da sessão pUblica de 
Pregâo. 

18.7- E facultado ac,  Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da 
Iicitaçâo, a promoção de diligencia destinada a esciarecer ou complemeritar a instrucâo 
do processo. 

18.8- A autoridade competente podera revogar a licitacâo por razOes de interesse 
pblico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de ofIcio ou por 
provocacâo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente ao pUblico na Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 

18.10- E vedado ao servidor dos Orgâos e entidades da Administração PUblica, 
inclusive Fundaçoes instituidas cu mantidas pelo Poder PUblico, participar como 
licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do presente processo 
licitatorio; 

18.11- A documentaçâo apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da 
licitaçao e nâo será devolvida ao proponente; 

18.12- Todas as declaraçOes solicitadas no presente edital deverão estar com Firma 
reconhecida em cartOrio competente. 

18.13- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçaes constantes da Lei 
Federal n° 8.666193 e suas posteriores alteraçOes, bem como da Lei Federal n° 
10.520/2002 e demais normativos legais pertinentes a materia. 

18.14-0 resultado deste Pregâo será publicado na forma da sua divulgação. 

19.0 - DO FORO 
	

Ii, 



19.1- Fica elejto o foro da Comarca de Arneiroz-Ce Estado do Ceará, para dirimir toda 
e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela 
via administrativa, renunciando-se, desde jé, a qualquer outro, por mais 
que seja. 

Arneiroz-Ce, 21 de setembro de 2018. 

H r. 

Z0156 
Ito 	

bc- 
Jos Fábio Antunes de Souii 

Pregoeiro Oficial do MunicIpio 



ANEXOI  
TERMO DE REFERENcIA,soLlclTAcAo DE COMPRAS \ci L3Y 

t9j 
1. OBJETO DA C0I4TRATAcA0  
AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLdGICO.- 
DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE 
MUNICIPIO, CONFORME ANEXO DESTE CERTAME. 

2. JUSTIFICATIVA 
o presente termo visa a aquisicâo de equipamentos hospitalares e odontologicos 
destinados aos atendirnentos das necessidades do Fundo municipal de SaUde no 
âmbito deste municIpio proporcionando melhor qualidade no fornecimento dos serviços 
prestados a populaçâo. 

3. DAS 0BRIGAçOES DA CONTRATADA 

3.1. As despesas corn transporte, fretes, bern corno, qualquer outra relacionada a 
entrega do produto, e de total responsabilidade da proponente. 

3.2. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja ern 
desconformidade corn o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente 
no prazo rnáximo de 01 (urn) dia Uti!, apOs a notificação, sem prejuizo das sançOes 
previstas. 

3.3. Dernais obrigaçOes em conformidade corn a Lei 8.666193 e demais legislacOes 
pertinente. 

3.4. Os materlais deverão ser entregues diretamente no almoxarifado local da 
Secretaria, em conformidade corn a Autorizaçâo de Fornecimento emitidas, de datas, 
pesos e quantidades estabelecidos pela Secretaria Municipal. 

4. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

4.1. Efetuar os pagarnentos a CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no 
contrato; 

4.2. Rejeitar os produtos que nâo satisfazerem aos padroes exigidos nas 
especificaçOes e recomendaçôes da contratante; 

4.3. Fornecer todos os elernentos bàsicos e dados cornplementares a execução dos 
servicos ora licitados; 

4.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a 
ocorrer, ern função da prestacao dos serviços. 

4.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referencia. 

5. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 	 JY 



5.1 - 0 presente Instrumento terá vigência ate 31/12/2018, a contar da 
assinatura. 

6.0 - PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAQOES 

• 'a'aca -------- in 

Jz7L!jtO Y 
L.OTE 1—EQUIPAMENTOS — (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) 

 Item Especificacao dos produtos Unidade Quant VarlJni. 
Valor 

Total (R$) 
Cadelra - Cadeira empithével para esciitório, recepçao, auditório, 
hospital, clinicas e uso geral. Assento e ericosto confeccionado em 

polipropileno 	(PP), 	no 	sistema 	de 	injeção 	termoplástica. 
16 Und Estrutura: suporte do encosto, assento e $s 	em ago carbono. 

Dimensôes Cadeira: Altura: 82cm; Altura do Assento so Chao: 46 
cm; Largura e Comprimento do Assento Aprox.: 51x52crn.  
Carro de Curativos- Pintura epóxi, 4 Rodizios de 03 polegadas, 

2 Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubas 1 Und 
redondos, Cor Branca, corn balde e bacia.  
Armário de Aco — Corn pé;Altura: 	1,90m; 	Largura: 	1,20m; 
Profundidade: 0,40 rn; Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado 9 Und por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: fechadura; corn 02 
chaves e possuindo 03 bandejas cam posicâo regulável.  
Mesa 	de 	Escrltôrio 	- 	Altura: 	75 	cm; 	Largura: 	120 	cm; 

4 Prafundidade: 60 cm; Produzido em MDP corn revestimenta em 6 und BP; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, composts por corrediça 
metâlica e corn duas chaves.  
Ar Condicionado - Capacidade t&mica (BTUs) 9.000 BTUs 
Compressor 	Rotativo; 	Consuma 	de 	Energia 	(IcWIh): 	17,1 

5 kWlhlmès; TensaoNoltagem 220V; ClassificaçAo de consumo 11 Und 
(Selo Procel) A; Tipo de operação Sorrento Edo; Potenda (W) 815 
W; Cor Branco; Freguenda 60 Hz; Material do serpentine Cobra.  

6 Blombo - Modelo: Bimbo Triplo; Material: Âçø; Dimensôes Aberto: 
- Und 1,80m, Dimensoes Fechado: 66 cm 	1,75 m (PxA).  

Mesa de Exarnes 	Mesa em chapa de ace e estrutura em ago 
7 inox, acochoada, cabeceira regulavel e Pés flxo cam ponteiras de 2 Und 

borractia.  
Armario Vitrine - 2 Portas corn fechadura cilindilca, fundo, teto e 
laterals em chapa de aço em pintura epOxi; Portas de vidro cristal 

8 de 3 mm e 4 prateleiras; DimensOes externas aproximadas: 66 cm I Und 
camp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura, Cubagem: 0,527 M 3 , 

Cubagem corn engradado: 0,618 M3 . 

Estante de Ago 25cm corn 6 Prateleiras Regulaveis - suporta 
ate 25 kg distribuidos par prateleira e 100 kg no total, Espessura: 
Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20; Medidas apos Und 
mantagem: altura 1620mm x largura 825mm x profundidade 
257mm, Prateleiras cam 3 dobras nas laterals e reforço central e 
Pintura eletrostatica a pa automatizada corn fosfarizaçao.  
lrnpressora Laser (Comum) . Especiflcaçâo minima: qua esteja 
em linha de produção polo fabricante; impressora laser corn 
padrao de car monocromético; resolução minima de 1200 x 1200 
DPI; veladdade de 35 paginas por minuto PPM; suportar tamanho 

10 de papal as, a4 cents a ofida; capaddade de entrada de 200 Und 
péginas; dclo mensal de 50.000 péginas; interface USB; permitir 
compartitharnento por meio e rede 101100/100 ethernet e WIFI 
802.11 bIg/n; suportar frente e verso automática; 0 produto devera 
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 
meses• 
Balde a Pedal 	Tampa corn uma langa abertura, facilitando o T 11 depósita no redpiente; Haste do adanamento resistente e que 6 Und 
garante a mesma abertura de tampa por urn longo  



Material: Polipropileno; Capacidade aproxmada: 50 L Dimensaes 
aproximadas da embalagem 40 x 45 x 70 cm. I ' 

- 

Geladeira/Refrigerador - Capacidade de armazenagem total (L) FLLLr 	1 .!t 	in 
334 Litres, Consumo (kWh)43,9 KWhImês, TensãoNoltagem  

12 220V, Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 258 Litros, 2 Und  
Consume de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 vJ 
mesas, Cor Branco e Efidènda Energética A.  

Carro para Material de Limpeza - Balde Doblô 30 Litros, 2 
13 Aguas, Cabo TelescOpico 1,40 M, Haste Americana Refil Loop 1 Und 

Corn Cinta 320g e Place Sinalizadora Piso Molhado.  

14 
Longarina - Em ace corn assentos de polipropileno cam 03 

LJnd 
lugares. 
Cadeira de Rodas Adulto - Construida am ace carbono, Estrutura 
dobrável am X, 	Pintura eletrostética Epôxi, 	Estofamento am 
courvim, Almofada am espuma injetada, Rodas traseiras de 24', 

15 injetadas am nylon corn pneus inflâveis, Rodas dianteiras de 6" 1 Und 
maciças, Freios bilaterais regulAveis, Apoios de pés articulAveis, 
removIveis e reguléveis am altura; Apoios de braço removiveis; 
Capacidade pam 100 kg e Largura do assento: 45cm.  
BebedourolPurificador - Corn sistema de refrigeração corn 
compressor a gés. Capaddade de gelar 124 litros de égua por dia 
cam temperatures de 4 0  a 14°C. Gabinete am chapa de ace 
galvanizada (qua recebe tratamento quimica para nao enferrujar) 

16 cam pintura a pó por processo eletrostatico ou am ace  inox. 1 Und 
Torneira crornada. Bandeja superior am aço inox. Reservatório de 
água am ace inox cam serpentine intema estanhada evitando a 
contaminaçao 	na 	Agua. 	Filtro 	corn 	elernento 	filtrante 	de 
polipropileno para retenção de residuos e impurezas da âgua 
Computador Baslco Desktop - especiflcaçao minima: qua esteja 
am linha de produçâo pelo fabricante; computador desktop corn 
processador no minimo intel care i3 ou amd alO ou similar; possuir 
I (urn) disco rigido de 500 gigabyte; memOria ram de 08 (oito) 
gigabytes, 	am 	02 	(dois) 	mOdulos 	idênticos de 	04 	(quatro) 
gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2133 mhz ou superior, 
operando am modalidade dual channel; a place principal deve ter 
arquitetura aix, micraatx, btx ou microbtx, confomie padrSes 
estabelecidos 	e 	divulgados 	no 	sitio 	www.formfactors.org , 
organisrno qua define as padrOes edstenteg possuir pelo rnenos 
01 (um) slat pd-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de 
detecçao de intrusäo de chassis, corn adonador instalado no 
gabinete; 0 adapatador de video integrado deverá ser no minimo 
de 01 (urn) gigabyte de memoria, possuir suporte ao microsoft 

17 directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no 2 Und 
mInimo 02 (duas) saldas de video, sendo pelo menos 01 (urna) 
digital do tipo hdrni, display port ou dvi; unidade combinada de 
gravação de disco Otico cd, dvd rom; tedado usb, abnt2, 107 
tedas (cam tb) a mouse usb, 800 dpi, 2 botOes, scroll (corn fib); 
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 
10/10011000 e wifi padrao ieee 802.11 bIg/n; sistema operadonal 
windows 10 pro (64 bits); fonte cornpativel e qua suporte toda a 
configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverâo 
fundonar na vertical 	ou 	horizontal; 	todos 	Os equipamentos 
ofertados (gabinete, tedado, mouse e monitor) devem possuir 
gradaçOes neutras das cores branca, preta ou dnza, e manter 0 

mesmo padrao de car; todos Os camponentes do produto deveräo 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionarnento; garantia de 12 

____ meses.  



Autoclave 	Horizontal 	de 	Mesa 	30 	litros 	Cârnara 	de  
estenlizaçao em ago inoxidavel 	Panel digital em tedado de Q-7 
membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressao - 

autornético, 	corn 	acompanharnento 	através 	de 	displays 	e ?_- 	
- 	 / indicadores luminosos 	Fetho da tampa de tnplo estagro corn 

sistema 	de 	restrição 	de 	abertura 	por fuso 	de 	encaixe 	e  
deslizamento 	par 	rolarnento 	axial. 	Sistema 	de 	porta 	cam NJ3V 

18 construçâo dupla totalmente em ago carbono e ago inox larninado. 4 Und 
Guamiçao 	em 	silicone, 	vulcanizado 	fixada 	na 	câmara 	de 
esterilização. Operação autamática que permita a seleçâo de 
diferentes ciclos. Utilize agua limps a cads dclo pars melhor 
qualidade de vapor. Sisternas de segurança qua controlam todo 0 
cido 	e 	previnem lefties de 	operação e/ou, 	fundonamento. 
Desligamento autornatico em caso de excesso de ternperatura, 
pressâo ou falta de égua.  
Braçadeira pars lnjeçao - Apoio tipo conchs, ago em inox, com 

19 estofado preto, fabricada em base de ferro esmaltado e Altura I Und 
regulável  
Esfignomanometro Adulto - Manguito corn péra em PVC, 

20 Braçadeira em nylon ou algodâo, corn fedio de velcro ou metal, 2 Und 
Braçadeira na corazul marinflo e Estojo pare viagem.  
Laringoscôpio lntantil - Fabricada em ago inoxidávei austeniticos 
A prove de ferrugem; Acabarnento acetinado para reduçâo do 

21 
brilho; Utiliza cabos tipo AA e tipo C Esterilizével em oxido de 

1 und etileno ou autodave a vapor; Autodavável a 134 °C durante 5 
minutos; Lârnpada Vacum, Lâmpada Flalógena 2,5V ou 3,5V e 
Cabo em metal a prove de ferrugem.  
Estetoscôpio infantil - Diafragrnas de site sensibilidade; Usa 

22 profissional; Duto ultra resistente em PVC; Auscultador em Ago I Und 
lnoxidãvel.  
Estetoscopio 	Adulto 	- 	 Performance 	acOstica 	excepcional, 
especialmente na faixa de Frequencies Cardiaca;. Auscultador 

23 duplo corn duas faixas de frequència diterentes. Permite a seleçao 2 und répida entre diafragrna de urn lado ou cone acUstico do outro; Duto 
ultra resistente em PVC; Diafragmas de sits sensibilidade; Uso 
prafissional; Auscuitador ern Ago lnoxidávei.  
Reanimador Pulmonar Manual Aduito (Ambu) - Silicone 100% 
grau medico, corn flexibilidade e capaddade de esterilizaçao por 
autoclave. Balão de silicone; Conecçao rotativa; Válvula Pop-Off 

24 corn Urnite de presso ajustada, corn regulagem e bloqueio. Todas 1 Und 
as conexOes em conforrnidade corn as especificaçOes ISO 10651- 
4. Mascaras Facials de silicone transli)dda, anel de silicone e 
almofada de silicone.  
Balanca Antropometrica Infantil - Capaddade: 15 kg; Divisäo: 5 
g; Display: LED de alta intensidade (operador) corn 6 digitos; 
Gabinete: ABS injetado; Berço: ABS moldado; Alirnentaçao: Bivolt; 

25 
Acessórios Indusos: Capa plástica protetora; Consurno: 3 W. 1 Und 
Principals Recursos: Tara; Pés reguléveis. Dimensoes Berço (A 
x L x P): 9x58x29(crn), Baiança(AxLxP): 23 x 58 x 37,5 (cm), 
Embalagern (A x L x P): 29 x 59,5 x 43,5 (cm), Peso Liquido 
aproximado: 3,4 kg Peso Bruto aproxirnado: 4,3 kg.  
Laringoscopio Adulto - Cabo pars Iaringoscópio em metal a 
prove de ferrugem, corn superficie recartilhada, esterilizável e 

26 autodavável; corn Iâminas no 01,02,03 e 04 fabricado ern ago 1 Und 
inoxidével a prova de ferrugem acornpanhadao de lâmpada vacum 
2,7v; Esterilizável e autodavável.  
Esfignomanometro Obeso - Manguito corn pêra em PVC, 

27 braçadeira em nylon ou algodao, cam fecho de velcro ou metal, I Und 
braçadeira na cor azui rnarinho ou preto, estojo pare viagem. I 



I' 

Caffo Maca - Totalmente inox, estrutura construida em tubos inox  
de 1 54 x 1,2mm; travas da estrutura am tubas 7/8 x 1,0mm; leito  
removIvel construldo am chapa de ago inox 0,80mm, cabeceira H ± 

28 reclinável; molejo nos 4 pea, pâra -choque de borracha am toda a und WI 
volta, corn grades laterais de abaixar construidas em tubos de 718  
x 1,2mm am max, acompanhado de suporte para soro erninox, \ 03 	

'? / 
pés 	com 	rodizios 	de 	5, 	sendo 	dois 	corn 	frelo 	dispostos y 
diagonalmente. Dimensoes: 1,900x8Om.  
Esfignomanômetro lnfantil - Manguito corn pera ern PVC; 

29 braçadeira ern nylon ou algodâo, corn fecho de velcro ou metal; I Und 
braçadeira na car axul marinho; estojo pare viagem.  
Oximetro 	de 	Pulso 	Portãtil 	- 	Destinado 	pare 	a 	triagern, 
monitorarnento ou gravaçâo continua näo invasiva de saturaçao 
de oxigênio fundonal da hemoglobina arterial, frequência cardiaca 
e força de pulso. Fornece leituras de Sp02 e frequênda cardiaca 

30 am pacientes adultos, 	pediátricos e neonatais. 	Corn alarmes I Und 
visuais e sonoros, ajustéveis e programáveis; Acompanhado de 
Sensor Adulto e pediátrico; Bateria Recarregavel (Tipo AA) 	e 
carregador; 	Entrada 	USB; 	Curva 	Pletismográfica; 	Tabela de 
Tendenda, Tela de LCD.  
Foco Refietor Ambulatorlal - Base em tripe de tuba de ago 
carbono quadrado; Coluna am tuba de ago carbono redondo; 
Haste flexivel am tuba de ago carbono redondo, cam acabamento 

31 cromado. Altura regulével por meio de manipulo; Foco protetor em und chapa de ago carbono; Pes corn rodizios giratôrios; Acabamento 
pintura epoxi, cam tratamento anti-ferruginoso; Acompanhada de 
uma Lâmpada Fria (Led); Dimensao aproximada: Alt. Minima: 125 
cm Alt. Maxima: 160 cm.  
Balanca Antropometrica Adulto Digital - Estrutura em chapa de 
ago carbono; Régua antropométrica; Tapete am borracha anti- 

32 derrapante; Pea regulaveis; Painel led digital; Display com 06 3 Und 
digitos; 	Menus 	indicativos 	e 	funcionais; 	Homologada 	pelo 
INMETRO e aferida pelo IPEM.  
Detector Fetal - Transdutor de alta sensibilidade/ Compacto de 
mesa/ Alto-falante de alta performance! Design ergonomico e 
compartimento pare transdutor. Entrada para fone de ouvido, 
gravador ou computador; Botâo liga-desliga,controle de volume e 
desligamento automático. Tale de LCD ilurninado (baciclight). 2 
modos de visualização da FCF - Frequencia Cardiaca Fetal: 
Numérica 	e 	Gráfica 	(Curva 	FCF) 	Alarmes 	visuais/sonoros i Und 
ajustéveis e programáveis. Indicador de Bateria. Funcionamento 
cam pilhas alcalinas AA (acompanha a produto). Garantia I ano. 
Alimentaçäo: 2 Pilhas AA. Freqéndaultra-som: 2 MHz/ Intensidade 
de ultra-som: 'c1OmW/cm2lExibiçâo: 45mm 25 mm (visor LCD 
rnonocromático cam luz de fundo azul). FCF Faixa de medição: 50 
— 240bpmJ Resoluçao da FCF: lbpml Precisâo FCF: I bpnv 
Dimensôes: 135 milimetros 95 milImetros 35 milImetros.  
Suporte para Soro - Em ace inoxidével, corn regulagem de altura 1 und e rodizio. Altura minima: 1,85/ Altura méxima: 2,5.  
Mesa para Exame Ginecolôgico - Leito estofado cam espuma 
revestida em courvim - dividido ern 3 partes - sendo encosto e 
apoio de pés corn altura regulável e assento fixo; - Regulagem da 
altura do dorso e dos pés através de cremalheiras; Estrutura 

35 tubular am ace redondo; 	Porta coxas estofado cam altura I Und 
regulável 	e 	hastes 	cromadas. 	Acampanha 	gaveta 	pare 
escoamento de liquidos am ace mnoxidâvel; Pintura eletrostatica a 
pó (Epoxi);DirnensOes:- Comprirnento 185 cm- Largura 50 cm - 
Pjtura85cm.  



Lantema Clinica - Lanterna ClInica LED corn suporte paw V 
especulo a estojo 	funcionando como mini-otoscOpio corn 3 7t7 
tamanhos diferentes de especulos; Uuminaçâo: LED levernente 2 Und  

36 amarelada corn ajuste de foco; Material de fabrlcação: Metal; Car:  
metélica ou preta.  

Escada 2 degraus, 	Medidas da escada: 	39x39X39. 	Peso 
37 aproxiniado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em ago carbono, Pintura: I Und 

Eletrostatica de Alta Resistenda.  
Nebulizador Portãtil - Voltagern Bivolt; Acessórios — Kit micro 

38 nebulizador composto de mascara adulta e infantil, extensâo e 2 Und 
recipiente; Cor -  Branco, Potenda - 1/40 hp;  
Ultrassom Odontológico - FrequOncia do ultrassom - 26.000Hz ± 
10 %; Sistema de transdutor - Ceramics piezoelétrica; Tensão de 
Alimentação (Fonte) - ye: 100- 240V— - 50180Hz 1.2A Vs: 30VDC 

39 - 1.3; Potênda de saida -3 a 20W; Pressão de entrada do liquido I Und 
- 1,45 a 72 PSI; Peso liquido / Peso bruto - 920g - 1,100kg 
.Dimensôes em mm (Comprimerito x Largura x Altura) - 203mm x 
138mm x 94mm.  
Apareiho de Raios-x Odontologico - Periapical;Funcionamento 
em 127v a 220v (bivolt manual). Pronto para 0 sistema digital; 
Base 	totalmente 	construIda 	em 	terra 	fundido; 	Rodas 
confeccionadas em acrilico de alta resisténcia, corn freio para 
travamento; Modelo: 70 KV; Painel de comando corn display e 

40 sistema de comando digital corn controle de tempo centesimal, 1 Und qua permits a seleçâo do tempo de exposicão para uso em 
pelicula (filme) a sensor digital; Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg; 
Intensidade de corrente do Tubo: 8 Ma; Foco: 0.8 x 0.8 mm; 
DimensOes do pd: 71 x 71 cm; Registre Fusiveis: Vidro (modelo 20 
AG); Coluna mOvel; Potênda de entrada: 1123 VA +/- 20%, 2 Anos 
de garantia.  
Mocho - 	Revestimento: 	Couro 	Sintetico 	Pu 	Espuma; 	Base 

41 cromada; Corn rodizio e regulagem de altura a gés; Assento 36cm; 1 
- Altura corn: 52cm a 63 cm.  

Cadeira Odontologica - EspecilicaçOes: Cadeira Assento e 
encosto corn movimentos de subida e descida; Assento corn altura 
minima de 43 cm e maxima de 73 cm; Encosto corn linhas 
arredondadas corn airvatura anatômica (largura de 60 cm) a 
apoio lombar; Sistema fuso de indinaçao do encosto e elevaçao 
do assento; Sistema paritográfico de elevação; Braços direito e 
esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma 
intensidade); 	Encosto 	de 	cabeça 	bi 	articulado; 	Exclusiva 
carenagem; Base da cadeira em chapa de ago maciça 3/8 
(polegadas) de espessura; 	Encosto a base do assento em 
vergalhâo 	e 	chapa 	de 	ago; 
Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de ago; Superlicies 

42 metálicas corn banl-io de proteçao contra oxidação; Superlides I Urid 
aparentes 	corn 	pintura 	lisa; 	Transformador 	de 	12 	V 	pare 
alimentaçâo do refletor; Estofarnento extra mad, corn espurna de 
poliuretano no encosto e espurna larninada no assento, revestido 
em PVC - lavâvel e sem costura; Fusivel de proteçäo de rede 
(entrada): IOA (110/127 V) 5A (220/240 V); Fusivel de protecâo do 
drcuito: SA. Equipo Acoplado, corn braço curvo fixado na parte 
inferior da cadeira Sistema de travamento manual; 	Seleção 
automatics das pontas, controlada por urn bloco de adonamento 
pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em 
ago. Corpo e capas em ABS; Bandeja em ago inox; Terminal para 
micro motor sern spray; Terminal para alta rotaçâo; 	Seringa 
trIplice; 	Manpueiras 	lisas, 	leves 	e 	flexiveis. 	Unidade-Auxiliar I 



Acoplada a cadeira, corn cuba de cuspideira ern cerâmica e / Y. 
fomias 	arredondadas (destacével da unidade do corpo). Porta-  
copo; Abertura lateral e removIvel; Ralo separador de detritos; 
Corpo da unidade corn carenagern envalvente (dispense tubas, w r 	I 
suportes ou acoplarnentos aparentes); Urn terminal pare sucçâo 
(Sisterna Venturi), corn mangueira do sugador (desconecta-se sem  
necessidade de ferramentas); Suporte de pontas; Separadores de \' 
detritos e tela de ago max; Caixa de esgoto corn respiro e abafador 
de ruidos; Chassi em ago pintado; Revestimento externo am 
poliestireno; Suporte da unidade ern ago pintado. Refletor Mono 
focal, acoplado go braco vertical do fixo a cadeira;  
Destllador de Agua Automático Portatil - Capacidade para 
destilar. 4 litros; Tempo de destilação aproximada de 1 L de água 4 U d por hora; Abastedmento manual; Poténda: 220V - 450 Wafts; 
Voltagern: 220V; Freguênda: 60 Hz;  
Antropometro Infantil - Estrutura am ago carbono; extrernidades 
ern polietileno; pintura eletrostAtica a p6 ;  Pintura eletrostática a pó, 4 Un d 
tratamento antiferruginoso; escala adesiva rnilimétrica; Dimensães: 
300 	1000 mm;  
Apareiho 	Fotopolimerizador 	de 	Resinas 	scm 	Fio- 
Poténcia: 1100 mW/cm 2 ; Cornprimento de onda da luz: 420 nrn a 
480 nm (car azul); Tempo de fotopolimerizaçâo de 10, 20, 40 a 60 
segundos; Bateria: Ion-Libo capaddade de 2200mAh; Ponteira de 2 Und 
fibre Otica autodavavel (De série); Giro da ponteira de 360 0 ; 

Material da base do carregador ABS - ASA cam UV; Peça de mao 
am 	Alummnio 	corn 	tratamento 	superficial 	anodizado 	fosco. 
I ano de garantia.  
Caneta 	De 	Alta 	Rotacao 	- 	Caracteristicas, Encaixe: 
Borden; Spray: 	Triplo; Veloddade: 	380.000 	RPM; Fixacão 	Da 

46 Broca: PG - Seca Brocas; Pressão Ar: 32 Lbs; Balanceamento: 3 Und 
Sim; Autoclavével: 135°C - 1000 X; RuIdo: 64 Dbs; Garantia: I 
Ano; Produzido Corn Latâo, Aluminio e Componentes De Ago 
Inox. Linhas Simétricas F Hamioniosas; cam press button;  
Eletrocardiografo, - EletrocardiOgrafo Digital corn Tecnologia 
DSP Processador Digital de Sinais. 	Destinado ao uso corn 
computadores portéteis ou de mesa a pronto para telemedicina. 
Visualização do ECG am tempo real (monitorizaçao) e a gravação 
(halter) do ECG do padente pare análise futura em 12 deuivaçOes 
e a qualquer momenta do trecho gravado; Capacidade para envio 
dos laudos pela internet; Possui banco de dados dos pacientes e 
exames realizados; A conexâo do módulo ao cornputador é tipo 
USB; A alirnentaçäo do môdulo é feita pela porta USB qua elimina 
0 u50 de pilhas, baterias ou rede elétrica; A irnpressão do ECG e 
teita am irnpressoras convencionais durante ou após 0 exame; 

47 permite qua os exarnes realizados e tambérn os armazenados I Und 
(banco de dados) sejarn exibidos na tela do cornputador, ou 
impressos 	numa 	folha 	A4 	(colorido 	ou 	preto 	e 
branco).Monitorizaçâo do ECG ern tempo real; Leitura do ECG am 
tempo real; Medidas répidas e efidentes através de cursores 
eletrônicos; lrnpressão de 12 derivaçães, sirnultâneas, am vários 
formatos, incluindo cartâo do ecg; Prograrna de rapida instalação 
podendo ser instalado nos PCs de outros profissionais, pare troca 
de infbrmaçOes e laudos; Canter mOdulo de aquisiçao de ECG 
;Cabo de conexão USB ;- Cabo de padente 4 - 05 (seis) eletrodos 
tipo ventosa; 04 ( quatro) eletrodos de rnernbros tipo dip; Ho terra 
auxiliar; 

Item I 	 Especifucacão dos produtos 	 I Unidade I Quant 



(R$) Total (R$) 

Cadeira OdontolOglca - EspecificacOes: Cadeira Assento e  
encosto corn movimentos de subida e descida; Assento corn  
altura minima de 43 cm e maxima de 73 cm; Encosto corn linhas 

Z  arredondadas com curvature anatomica (largura de 60 cm) a -. 7 

apoio lombar, Sistema fuso de inchnaçao do encosto a elevacão 
do assento; Sistema pantogréfico de elevação; Braços direito e F 	I 
esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de cornando (uma \ I 
intensidade) 	Encosto 	de 	cabeca 	bi 	articulado, 	Exciusiva 
carenagem; Base da cadeira em chapa de ago maciça 3/8 \d' 

L 

1191 
, 

(polegadas) de espessura; Encosto e base do assento em 
vergalhão 	e 	chaps 	de 	ago; 
Lemma do encosto de cabeça pmntada e guias de ago; Superficies 
metélicas corn banho de proteção contra oxidação; Superficies 
aparentes 	corn 	pintura 	lisa; 	Transformador de 	12 	V 	pare 
alimentacão do refletor; Estofamento extra macb, corn espurna de 
poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido 
em PVC - lavAvel e sem costura; Fusivel de proteçao de rede 
(entrada): IOA (110/127 V) 5A (220/240 V); Fusivel de proteção 
do circuito: 5A. Equipo Acoplado, cam braço curvo fixado na pane Unidade 01 
inferior da cadeira Sistema de travamento manual; 	Seleçào 
automãtica das pontas, controlada por urn bloco de adonamento 
pneurnático (sistema SAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em 
ago. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aco max; Terminal pare 
micro motor sern spray; Terminal para alta rotaçâo; Seringa 
triplice; 	Mangueiras 	lisas, 	leves 	e flexiveis. 	Unidade-Auxiliar. 
Acoplada a cadeira, corn cuba de cuspideira em cerâmica e 
formas 	arredondadas (destacével da unidade do corpo). Ponta- 
copo; Abertura lateral e rernovivel; Ralo separador de detritos; 
Corpo da unidade cam carenagem envolvente (dispensa tubos, 
suportes ou acoplamentos aparentes); Urn terminal pare sucçao 
(Sisterna Venturi), cam mangueira do sugador (desconecta-se 
sern 	necessidade 	de 	ferrarnentas); 	Suporte 	de 	pontas; 
Separadores de dettitos e tela de ago inox; Caixa de esgoto corn 
respiro 	a 	abafador 	de 	ruidos; 	Chassi 	em 	ago 	pintado; 
Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em 
ago pintado. Refietor Mono focal, acoplado so braço vertical do 
fixo a cadeira;  
Compressor OdontolOgico — Compacto e silencioso, ideal pam 
instalaçoes médicas, odontolOgicas e outras atividades qua exUarn 
ar cornprimido isento de óleo. ReservatOrio cam pintura interne 
anticorrosive, qua garante maior durabilidade do compressor, dos 
equipamentos odontolOgicos e evita a contaminacão do ar. Pistho, 
Isento de Oleo, Unidade compressors em ferro fundido, Equipado 
cam Relé térmico de protecâo Regulador de pressäo de saida.- 
Dados Técnicos: Deslocamento real (pern) / (litros/min): 6. 	/ 170. 

2 Diametro de saida (p01): Y4. DimensOes (A x L x C) (mm): 670 x Unidade 01 
440 x 440. Motor elétrico (CV): 1. Nivel de ruido (dB): 78. Niümero 
de cilindros: 2. NUmero de estâgios: 1. Nárnero de pOlos: 4. Peso 
(Kg): 41. Peso c/ embalagem (Kg): 58. Pressäo de operaçao 
minima (psi): 80. Pressão maxima (libras/p01 2) / bar: 120 / 8,3. 
Pressão 	maxima 	(psi): 120-Regime 	de 	trabalho: lntermitente. 
Rotaçâo 	por 	minuto 	(RPM): 1730. 	Tempo 	de 	carga 	do 
reservatorio: 310". 	Tensao 	(V): 220. 	Volume 	do 	reservatório 
(litros): 29  
Fotopolimerizador - Wireless (sam fio). Major pratiddade de 
rnanuseio. Luz lila (awl) gerada por LED de alta poténcia (1250 

3 mW/cni2). Bateria removivel. Mais de 400 aplicaçöes de 	15 Unidade 01 
segundos corn carga cheia. Corn 	luva 	descartével, 	nao 	ha 

_____ necessidade de autoclavar. Possui giro de 220°, faduitando a  



posiçäo de usa Display digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), corn bip I' 
sonoro no final da operaçâo. Comandos de programaçäo na  
própria 	caneta. Corpo 	confecdonado 	am 	ABS I S. 
injetado Intensidade de luz constante, independente do nivel de 0 1 
carga da bateria.A solidificação (cura) da resina não e afetada t 
pale diferença de carga da bateria. Tempo de uso continuo corn \ 
carga total ? 120 minutos. Silendoso, pois nao necessita de  
ventilaçao forçada. Bivolt automático 90/240V. Sisterna stand by.  
Desliga 	automaticamente 	após 	2 	minutos 	sem 
utilizaçâo. Cornprirnento sern a ponteira: 19,5 cm. Frequência: 
50/60 Hz. Comprimento de onda: 420 a 480 nrn. Ernissor de luz: 
Led (light erniting diode). Bateria: 3,7 - 1400 mah. Poténcia de luz: 
1250 mW/err?. 3 Programaçaes de uso: ContInuo: 	Potência 
maxima ao longo de todo a fundonarnento. Rampa: Poténcla 
gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo 
apos corn sue potência méxima. Pulsado: Luz corn potencia 
má)dma pulsante corn intervalos de 0,2 segundo.  
Autoclave Odontologica - Sisterna Horizontal, Porte Entreaberta 

4 220V, Capaddade 21 Litros, Modelo do equipamento Analogico e Unidade 01 
Material da Camera Inox.  
Kit de Baixa e Alta Rotacao - Turbine 504: Pos$ui acoplamento 
Borden, spray Unico, rotaçâo maxima de 450 mil rpm e sistema 
troca-broca 	(FG). Torque: 	0,11 	Ncm. Rolarnentos 	de 
cerâmica; Rotores 	balanceados: 	Baixo 	nIvel 	de 	ruido 	e 
vibração. Peso ideal: Magno 504 apresenta 65g, pois a angulacão 
do corpo e de 210  e da cabeça 900 . Biossegurança: Todos Os 
instrumentos são esterilizáveis ate 135 °C. Durabilidade garantida 
por 	ate 	1.000 	aclos 	de 	estetilização 	superficie 	lisa. 
- Micromotor Baixa Rotacão 500 Spray lntemo. Rotaçao de 5.000 
a 20.000 rpm. Esterilizável am autoclave ate 1350C. - Contra unidad e  01 
Angulo 500. 0 Contra-Angulo 500 possui giro livre de 360 0 . Spray 
externo. Utilize brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotacao 
de 1,6mm (corn utilização do acessOrio mandril). Baixo nivel de 
ruldo e vibraçâo. A angulaçao da cabeça do contra-angulo deve 
favorecer a page durante Os procedimentos; Minirno de 5.000 rpm 
e Méximo de 20.000 rpm, Peça Rate 500: Micro motor encaixe 
Borden 	2 	furos; Spray 	pare 	refrigeraçâo 	por 	condução 
interne; Sistema 	de 	encaixe 	universal 	Entra,; Esterilizável 	am 
autodave ate 135°C; Acoplamento Borden; Minimo de 5.000 rpm - 
Máximo de 20.000 rpm.  

6 Negatoscoplo - Negatoscópio de 1 corpo. ConstruIdo am chapa ni a e d d  01 
de ago inôx. Acrilico branco leitaso. Bivolt 127/220V 

Raio-X odontologico - Braço articulável corn rnovirnentaçao 
vertical e horizontal. Base totalrnente construlda ern ferro fundido. 
Rodas confeccionadas am acrilico de alta resisténcia, corn freio 
pare travamento. Funcionarnento am 127 e 220 volts (conversão 
manual). 	Comando 	Eletronico 	Digital 	Microprocessador 
Centesimal. Cabeçote de Raios X corn ampola totalmente imersa 
ern Oleo isolante especial, fechado a vácuo. Cabo espiralado qua Undade 01 permite o disparo em ate Smts de distanda. ArticulaçSes corn 
movimentos de 3600 . Pintura corn tinta poliuretana propiclando 
uma 	melhor 	harmonia 	corn 	0 	conjunto 	do 	consultOrlo. 
CaracterIsticas Tecnlcas Rede: 127 - 220 Volts AC Correntes de 
Uso: 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KVTempo de exposição: 
0.07 a 3 seg. lntensidade de corrente do Tubo: 8 Ma Foco: 0.8 x 
0.8 mm.  
Caixa de RevelaçAo Raios-x Odontologico - 	Cor: Material 
Bicolor (branco externo e preto interno)Dimensäo do visor 200 x Unidade 01 90 mm Material: Poliestireno de Alto lmpacto Copos: 3 copos de 

_____ 200 ml Dimensão do produto: 30 x 20 x 19cm (Lx A xC)  



-- 

Valor Uni. Valor 
Item Especificacao dos produtos Unidade Quant (R$) Total (R$) 

Arquivo Confeccionado Em Ago Corn 4 Gavetas E Trilho 
4 U d 

Telescopico.  
Aspirador De Secrecoes Eletrico MOvel Capacidade De 6 A 10  

2 Litros, Corn Rodizios E Valvula De Segurança, Recipients Em I Und 
Termoplastico Ou Vidro.  f .:- 	H -y 
Autoclave Horizontal De Mesa 30 Litros Em Ago Inoxidavel 2 und A 23 	- 
Digital. \- 

4 Balanca Mtropométrica Adulto Digital. 2 Und  

5 Balanga Antropométrica Intantil Digital. I Und 3  

6 Balde A Pedal De Polipropileno Corn Capacidade De 30 A 49L 6 Und  

7 Bebedouro! Purificador Refrigerado De Coluna Simples. 2 Und 

8 Biombo Em Ago/Ferro Pintado Triplo Corn Rodizios. 4 Und  

Cadeira De Rodas Adulto, Corn Pés Rernoviveis Fabricada Em 
4 U d  

Ago/Ferro Pintado  

10 Cadeira Em Ago/Ferro Pintado Corn Assento Em Polipropileno. 59 Und 

Came Comum (Nâo Hospitalar) Fabricada Em Madeira Corn 
2 und 

Coldião.  

Carro Do Emergéncia Corn Suporte Pam Cilindro, Suporte De 
12 Soro, Suporte Para Desfibrilador, Tabua De Massagern, Regua De I Und 

Tromadas, Fabricado Em Ago Carbono Corn 04 Ou 06 Gavetas.  

13 
Carro Maca Simples Em Aço lnxodavel Corn Suporte Pars Soro 1 und 
E Colchonete Corn Grades Laterals.  

14 
Centrifuge Laboratorlal Corn Capacidade Pam 12 Tubos Corn Und 

Tecnologia Digital- 

15 Desfibrilador Convencional Bisafico Corn BaterialPás Internas I Und  

16 Destilador De Ague Corn Capacidade Para Ate 51/H I Und  

Eletrocardlografo Computadorizado Corn Sofware Para Exarne 
17 Via Computador Corn 12 Canals Cam Urn Cabo De Ecg. Não 1 Und 

Possui Cornputador.  

is 
Esfigmomanometro Adulto, Teddo Em Agodão E Braçadeira 12 Und  

Corn Velcro.  

19 
Estante Corn Capacidade Pars No Minirno 100kg Corn 06 Und 
Prateleiras Corn Reforco.  

20 Geladeirai Refrigerador Corn Capacidade De 250 A 299 Litros. 2 Und  

Mesa Do Cabeceira Fabricado Em Madeira/Mdf Cam Portas 
21 Rodizios E Gavetas. DimensOes aproxirnadas 0,45 m larg. x 0,44 10 Und 

rn comp. xO,80 rn de.altura.  

22 Mesa De EscritOtio Em Madeira Corn 02 Gavetas. 3 Und  

23 
Mesa De Exames, Corn Suporte Para Papel, Movel, Em Âçø Und 

Inoxidavel.  

24 Mesa Do Mayo Em Ago Inoxidavel. 2 Und  

25 Mesa Para Reteitorio Corn 06 Assentos Fixos. 2 

Monitor 	Multiparametros 	Corn 	05 	Pararnetros 	Basicos 
26 (Ecg/Respiraçao/Spo2/PNI/Ternp)Possui 	Monitor 	loll 	Pre I Und 

Configurado, Corn Suporte Pars Monitor.  

27 Negatoscopio Corn Larnpada Fluorescente/ 2 Corpos. 1 Und  

28 Oximetro Do Pulso Porttatil Corn 01 Sensor De Spo2. 1 Und  



29 
Poltrona Hospitalar Corn Reclinaçao Manual, Capaddade Para 

Ate 120kg Corn Descanso Pam Os Pas E Encosto Em Courvin 4 n U d 
- - 

30 Seladora Manual-Pedal Para Grau Cirurgico 1 Und  
Arrnario de Ago - Corn pé; Altura: 	1,90rn; Largura: 	1,20m;  

31 
Profundidade: 	0,40 	m; 	Quantidade 	de 	bandeja: 	04; 	Peso 

2 n U d  
suportado por bandeja: 40kg; Sisterna de fecharnento: fechadura; E-& / 
corn 02 chaves e possuindo 03 bandelas corn posição regulável.  
Berco Hospitalar Corn Rodizios, Colchao D28, Fabhcado Em  

32 Ago/Ferro Pintado Corn Ovimento Fawler For Manivela Corn 2 Und 
Grades Laterals.  
Berco Pan Recem Nascido Corn Rodizios, Curia Em Acrilico 

1 Und Corn Estrutura Em Ago/Ferro Corn Prateleira. 

Cama Hospitalar Adulto Corn Rodizios, Colclião D28 Em Ago 
16 Und 

Ferro Pintado Com Grades Laterais 
Cama PPP Corn Movirnentos Be Elevaçao De Leito. Apolo De 
Parries RernovIvel, Apolo Be Coxas, Calcanhar, Munhequeiras E 
Dispositivo Para Coleta Be Liquldos. Base Dividida Em No Minirno 
4 SecOes: Dorso, Assento, Perneiras E Cornplernento Da Pemeira 

35 RernovIvel. 	Corn Rodizios Be No Minirno 6 Polegadas Be 2 Und 
Diâmetro. Corn Grades Na Regiäo Do Dorso, Injetadas E Corn 
Acabamento Pintado Em Poliuretanos. Capacidade Minima De 
120 Kg. Acornpanha Colchâo Compativel Corn As DirnensOes Da 
Cams.  

36 
Carro Pan Transporte De Materiais (Diversos) Corn Capacidade 

5 Und Para 2001 Em Polipropileno.  
Computador (Desktop-Básico) 	Espedficação 	Minima: 	Que 
Esteja Em Linha De Produçao Palo Fabricante;Com Processador 
No Minirno Intel Core IS; Possuir 1 (Urn) Disco Rigido De 500 
Gigabyte; MernOria Ram De 08 (Oito) Gigabytes, Em 02 (Dois) 
Módulos ldênticos De 04 (Quatro) Gigabytes Cada, Do lipo Sdram 
Ddr4 2.133 Mhz Ou Superior, Operando Em Modalidade Dual 
Channel; A Place Principal Deve Ter Arquitetura Atx, Microatx, Btx 
Qu Microbtx, Cpossuir Sisterna De Detecção De lntrusâo De 
Chassis, Corn Acionador Instalado No Gabinete; Suportar Monitor 
Estendido, Possuir No Minimo 02 (Duas) Saidas De Video, Sendo 

2 Und 
Palo Menos 01 (Urns) Digital Do Tipo Hdmi, Display Port Ou Dvi; 
Unidade Conibinada De Gravaçao De Disco Otico Cd, Dvd Rom; 
Teclado Usb, Abnt2, 107 Tedas (Corn Flo) E Mouse Usb, 800 Dpi, 
2 BotOes, 	Scroll (Corn Fio); Monitor De Led 19 Polegadas 
(Widescreen 16:9); Interfaces De Rede 1011 00/1 000 E Wifi Padrao 
Ieee 80211 B/G/N; Sistema Operacional Windows 10 Pro (64 
Bits); Fonte Cornpativel E Que Suporte Toda A Configuraçao 
Exigida No Item; Todos Os Cornponentes Do Produto Deverão Ser 
Novos, Sem Uso, Reforms Ou Recondicionamento; Garantia De 
12 Meses.  

38 Detector Fetal Digital Portatil. 2 Und  

39 Escada Corn 2 Degraus Em Ago Inoxidavel. 18 Und  

Esfigmornanômetro 	De Pedestal Em AçolFerro 	Pintt
40 Braçadeira Em Nylon Corn Fecho Be Metal, Aneroide _______  



Impressora Laser (Comum) Especificação Minima: Que Esteja 7 
Em Linha De Produçao Palo Fabncante Impressora Laser Corn / O 
Padrão De Cor MonocromAtico; Resolução Minima De 1200 X E 
1200 DPI Velocidade De 35 Paginas Por Minuto PPM Suportar  

41 Tamanho De Pape] AS, A4 Carta E Of icio; Capaddade De Entrada 
2 Und I -ti De 200 Péginas; Cido Mensal Do 50.000 Páginas; interface USB; 0 / 

Permitir Compartithamento Por Meio E Rede 101100/100 Ethernet \ c' 
E WIFI 802.11 BIG/N; Suportar Frente E Verso Automãtico; 0 NjyT\0 t 
Produto 	Devera 	Ser 	Novo, 	Sam 	Uso, 	Reforma 	Ou -- - 
Recondicionamento Garantia De 12 Moses.  
Laringoscopio Adulto Cabo Standard Médio, Tamanho: Médio; 
Alimentação: 02 Pilhas Tipo C (Não Indusas); Lâmina Macintosh 

42 Curva; Lâmina Macintosh Curve N°0 Neonatal; Lâmina Macintosh - d Curva N01 Infantil; Lãmina Macintosh Curva NO2 Criança; LAmina 
Macintosh Curva NO3 Adulto Médio; Lâmina Macintosh Curve N 04 
Adulto Grande; Lamina Macintosh Curva N 05 Adulto Grande. 

43 Laringoscoplo Infantil Corn 3 Lâminas Retas (Miller) Cabo 
1 Und Tarnanho Medio Corn Estojo.  

Monitor Ambulatorial De PressAo Arterial Acompanha Sofware 
Que Ao Ler Os Gravadores 0 Software Abre Automaticamente 0 
Exame Que 0 Gerou; Flexibilidade Na Criacao De Protocolos E 
Periodos; Gráflco De Media Horaria De PAS E PAD Corn 
Classificaçao Dos Valores Por Mebo Dc Cores; Exportação Do 
Exame Em Formato Excel, PDF, JPG E Muitos Outros; Cada 
Conjunto De Baterias Recarregáveis Realiza 24 Ou 48 Horas De Und Monitoraçao Efetuando Ate 400 Medidas; Os Dados Armazenados 
Na MemOria Do Apareiho Não Apagam Quando As Batetias São 
Retiradas 	Por 	Mais 	De 	3 	Dies; 	Gravador 	Extrernamente 
Silendoso; 	Método 	Oscilornetrico; 	Detecção 	Autornática 	Do 
Manguito Utilizado (Pequeno, Padrao Ou Grande). Mostra A 
Voltagem Sornada Das Pilhas No Display Para Evitar Perdas De 
Exames Por Uso De Pilhas Fracas.  

45 Suporte De Sow Ern Aço Inoxidavel Corn Altura Regulavel. 22 Und 

7. ESCLARECIMENTOS E INF0RMAc6Es: 

7.1. Na Prefeitura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipe, NO 15, 
Centro, Arneiroz-CE, CEP: 63.670-000 - e-mail: licitacaoarneirozgmail.com  Telefone 
(88) 3419-1020/1065. 

8. FONTE DE RECURSOS: 

8.1. Os recursos do presente objeto correrâo por conta de recursos oriundos Tesouro 
do Municipio, cujas despesas correrào a conta da Dotaçfio Orçamentária: 
10.301.0171.2.026.0000 - Manutençao das Atividades do Fundo Municipal de SaUde, 
elemento de despesa: 4.4.90.52.00. 

9. DlsposlcOEs FINAlS 

9.1. A participacão de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação 
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condiçoes. 

Nos precos ja estâo inclusas todas as despesas tais como: despesa corn funcionarios, 
materials utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 



LZ 
Atenciosamente, 

Vt, 	uFC3 

Arneiroz-Ce, 21 De setembro De2018. 	 frv3O, 

ANTONIO WILLYS NOBRE' 
Ordenador de Despesas 

Fundo Municipal de SaUde 
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ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREOS  

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
'N frj'3D 

Local de Data 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE 
COMISSAO PERMANENTE DE UCITAcA0 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preQos, conforme planhlha 
abaixo, referente ao PREGAO PRESENCIAL NO 2018.09.21.1, cujo objeto é a 
AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS 
DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE 
MUNICIPIO, CONFORME ANEXO DESTE CERTAME. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno 
conhecimento do objeto desta Iicitação; qua nâo possuimos nenhum fato impeditivo para 
participação deste certame e que nos submetemos a todas as clãusulas e condiçOes 
previstas neste edital. 

PROPONENTE: 
CNP,J N°: 
REPRESENTANTE DA EMPRESA: 
CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Nome do Representante Legal 
CPFn° 	 - 



: \\ 

1 3 
ANEXO III 	- 

oj 
MODELO DE DECLARAAO 

MODELO No 01 
(Juntar aos documentos requeridos para habilitacao) 

DECLARAcAO 

(NOME E QUALIFICA(;A0 DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para Os devidos fins 
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Coristituicao 
Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabaiho algum, salvo na 
condicão de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°  ________ - 



V v'- 

c0NTINUAcA0 DO ANEXO Ill - FL. 02 
	 VIA  

MODELOS DE DEcLRAcA0 

MODELO No 02 
(Juntar corn os documentos apresentados para credenciamento) 

DECLARAcAO 

(NOME E QUALIFICA(;AO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
sob as pertas da Lei, que atende a todas as exigencias requeridas para habilitação no 
PREGAO PRESENCIAL NO 2018.09.21.1, cujo objeto é AQUISIQAO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AC 
HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 
ANEXO DESTE CERTAME, parte integrante deste processo, e que se submete, de 
pleno acordo, a todos Os termos e condicOes previstas no instrumento convocatOrio. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°  ________ - 

MODELO No 03 
(Juntar corn os documentos apresentados para credenciamento) 

DECLARAcAO 

(NOME E QUALIFICAcAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para Os devidos fins e 
sob as penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condiçao de (citar se: 
Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP). 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°  



CONTINUAçA0 DO ANEXO Ill - FL 03 	 g 
MODELO DE PROCURAAO 

'vJ 

pRocuRAçAo 

OUTORGANTE: Nome e qualificaçao. 

OUTORGADO: Nome e qualificacao. 

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUJORGANTE, junto a 
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, no processo de PREGAO PRESENCIAL NO 
2018.09.21.1, cujo objeto é AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE 
SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO DESTE CERTAME, parte 
integrante deste processo, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no 
pregao os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a 
documentação necessaria, como tambem formular ofertas e lances verbais de preços e 
praticar todos Os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE e 
tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°  ________ - 

CBS.: No caso de procuracâo particular reconhecer a firma do OUTORGANTE, em 
cartôrio. 



ANEXOIV 	 (i. 	9/ 
MINUTA DE CONTRATO  

\%iuLJ 

CONTRATO No ............/ 	 \_ frtjjty) 

CONTRATO QUE ENTIRE SI CELEBRAM, DE WA 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, 
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

E DO OUTRO A EMPRESA 
PARA 0 FIM QUE NELE SE 

DECLARA. 

o MunicIpio De Arneiroz, Estado do Cearé, pessoa jurIdica de direito pUblico interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. °  06.748.297/0001-54, através da Secretaria Municipal de 

neste ato representada pelo(a) Ordenado(a) de Despesa(s) o(a) Sr(a). 
residente e domiciliada nesta Cidade, apenas denominado de 

CONTRATANTE, e de outro Iado 	 , estabelecida na  
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	e no CGF sob o n°  
neste ato representada por _________, portador(a) do CPF n°  apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o 
resultado da Licitação, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 201 8.09.21.1 tudo 
de acordo corn as normas gerais da Lei n° 8.666193, e suas alteraçOes posteriores, 
mediante cláusulas e condiçOes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitaçâo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.09.21.1, 
de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, a Lei Federal 
n° 10.520, de 17/0412002 e, devidamente homologado pelo(a) Sr(a).  
Ordenado(a) de Despesas da Secretaria Municipal de _______ 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - 0 presente Contrato tem como objeto a AQUISIQAO CE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E 000NTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES 
BASICAS CE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO DESTE CERTAME. 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILiBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total do Lote 	de R$ 

conforme anexo do contrato. 
3.2 —0 valor do presente contrato nao serâ reajustado. 
3.3 - Poderé ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre Os 
encargos do contratado e a retribuicao da Administraçao para a justa remuneração do 
fornecirnento, desde que objetivando a manutençao do equilIbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisIveis, ou previsiveis porém 
de consequências incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuçâo do ajustado, 
ou ainda, em caso de força major, caso fortuito ou fato do principe, configurando álea 
econômica extraordinéria e extracontratual, nos termos do Art. 65, I.nciso II, almnea "d" 
da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 



4.1 - 0 presente Instrurnento teré vigencia ate 31/12/2018, a contar da 
assinatura. 

CLAUSULA QUINTA - DA ENTRECA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO'N"T3  
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo corn as solicitaçOes requisitadas pela 
Secretaria Municipal cornpetente, devendo os mesmos serern entregues no 
almoxarifado da Secretaria Solicitante, no prazo rnInirno de 10 (cinco) dias corridos, a 
contar do recebirnento da mencionada Ordern de Compra, ficando a Adrninistraçao no 
direito de solicitar apenas aquela quantidade que the for estritarnente necessaria, 
sendo as despesas corn a entrega de responsabilidade da ernpresa Contratada. 
5.2 - A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que 
vierern a ser recusados por justo rnotivo, sendo que o ato do recebimento nâo 
irnportará a sua aceitaçâo; 
5.3 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, no 
almoxarifado da Secretaria Solicitante, sern onus para o Municipio; 
5.4 - 0 recebirnento dos produtos será efetuado nos seguintes terrnos: 
5.5 - Provisoriarnente, para efeito de posterior verificaçao da conforrnidade do produto 
corn a especificaçao; 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrao a conta de recursos oriundos da 
Secretaria Solicitante, corn a dotaçâo orcarnentária prevista na seguinte rubrica: 
dotaçao orçarnentária: ________, elernento de despesa: 4.4.90.52.00 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagarnento dos produtos solicitados será realizado, atraves de ernpenho, 
mediante a apresentaçâo das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor 
cornpetente. 
7.2 - 0 pagarnento será efetuado ate o 30 0  (trig(§sirno) dia do rnês subseqUente ao da 
entrega dos produtos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), do(s) Lote(s) do objeto do presente 
Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Curnprir integrairnente as disposiçOes do Instrurnento ConvocatOrio e do 
Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeiçâo do(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materials, 
inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecirnento; 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagarnento de suas dIvidas ern favor de 
terceiros envolvidos na execuçâo do objeto contratual, ern particular no que se refere 
as contribuiçOes devidas a Previdencia Social, ObrigaçOes Trabalhistas, Seguros e aos 
Tributos a Fazenda Püblica ern geral; 
8.1.4 - Manter, durante toda a execuçao deste Contrato, ern cornpatibilidade corn as 
obrigacOes por ele assurnidas, todas as condiçães de habilitação e qualificacào 
exigidas na licitaçäo; 
8.1.5 - Atender corn presteza e dignidade o(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato; 	 - 



8.1.6 - Aceitar nas mesmas condiçães contratuals, acréscimos ou supressOes que se 
fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1 0  da Lei no 8.666/93, e suas 
demais alteracOes; 
8.1.7 - Entregar no prazo méximo de 10 (cinco) dias corridos, a contar do recebirnento 
da respectiva Ordem de Compra, 0(s) produto(s) do(s) Lote(s) requisitado pelo setor 
competente, devendo o(s) mesmo(s) ser entregue(s) no almoxarifado da Secretaria 
Solicitante, devendo estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificaçao 
data de industrializaçao e o prazo de validade, quando for o caso; 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, 0(s) produto(s) que vier(em) a ser recusa460 ,  por---Tc 
justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importaré em sua aceitaçaq(f 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto! 	/E:15' ... 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE  
9.1. A Contratante obrigar-se-a a:  
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bern como zelo na prestacb-dxr'i-' 
fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 
produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3 -Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execuçâo do objeto contratual; 
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condiçOes estabelecidas neste Instrumento, 
bern como zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais. 

CLAUSULA DECIMA - DAS sANcOEs 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serâo aplicadas as sançOes dos 
artigos 86 a 88 da Lei 8.666193 e suas demais alteraçães. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadirnplemento, flcará sujeita as seguintes sancOes: 
10.2.1 - Adverténcia; 
10.2.2 - Multas necessarias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, ate o limite de 10% (dez 
por cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 
descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensao temporária do direito de participar em licitaçOes e impedimento de 
contratar com a PREFEITURA de ARNEIROZ por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn Administraçào 
Municipal, enquanto perdurarern os motivos determinantes da puniçao, ou ate que seja 
promovida reabilitaçâo, perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 
conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condicOes pactuadas. 
11.2 - 0 nâo cumprimento das disposiçOes especificadas neste Contrato implicará 
automaticarnente em quebra de Contrato, ensejando rescisâo administrativa prevista 
no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde ja Os direitos da Administraçâo, 
cam relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente lnstrumento. 
11.3 - 0 presente contrato e rescindivel ainda, independentemente de qualquer 
interpelaçäo Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
I 1.3.1 - Omissâo de pagarnento pela CONTRATANTE; 



11.3.2 - Inadimpléncia de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 
escrito com 30 (trinta) dias de antecedéncia, sem Onus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de nâo cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a 
parte que se sentir prejudicada poderã rescindi-lo sem que se faca necessário 
cornunicagâo por escrito corn a antecedência definida no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAcAO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alteraçOes que venham a ocorrer neste Instrumento serão 
mediante Termo Aditivo. 	 \c 	.* I 

- 	 - 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAAO 
13.1 - Este Contrato deveré ser publicado por afixaçâo em local de costume, ate- - 
quinto dia Util do més subsequente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente Contrato todas as pecas que formaram o procedimento 
licitatOrio, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais 
correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORD 
15.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dUvidas oriundas do presente Contrato 
e o da Comarca de Arneiroz - Ce. 
Declaram as partes que este Contrato corresponde a ManifestaçAo final, completa e 
exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente 
com as testemunhas abaixo firmadas. 

	

Arneiroz-Ce, - de 	de 20_. 

Ordenado(a) de Despesas 
	

CONTRATADA 
Secretaria Solicitante 

CONTRATANTE 

Testernunhas: 

1. CPF: 

2. CPF: 
	

-I 


