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EXTRATO DE EDITAL DE LICITAQAO

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N" OO4/2020

(MENOR PRECO POR rTEM)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 01 II2O2O.

O Fundo Municipal de Saude de Natividade - To, atrav6s da Comissdo de
Licitagdo, e com observdncia irs disposig6es do presente Edital e em conformidade
com a Lei Federal n". 10.520 de 17107120A2 e subsidiariamente pela Lei Federal nu

8.666193 e suas posteriores alterag6es, Lei Complementar 12312006 e Decreto no

8.538 de 06 de Outubro de 2015, e demais norrnas complementares e disposigdes
deste instrumento, torna publico que far6 realizar licitagdo na modalidade de Pregdo
Presencial, no qual ser6 julgada pelo menor prego por item, objetivando a

contrataqdo de empresa para o fornecimento de materiais pennanente diversos,
destinados a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Saride de
Natividade - To, em virtude da demanda existente, conforme especificag6es e
quantitativos constantes do Anexo I - Termo de Refer€ncia do presente edital,
sendo que a abertura do certame ocorrera no dia l0 de Margo de 2020 as 08h00min.

A obtengSo do presente edital poderd ser obtido com seus allexos no Site
Oficial do Municipio: www.natividade.to.sov.br, e na sala da CPL/PMN, bem como
ser6o prestadas as informagdes necess6rias na Prefeitura Municipal de Natividade -
To, em sua sede na Rua 07 de Setembro no 3l - Centro - Natividade - To. - CEP:
77.370-000 Fone: (63) 3372-1798, no paqo da Prefeitura Municipal de
Natividade, Estado do Tocantins, nos hor6rios das 07h00min ds l3h00min.

Natividade - To. 2l de Fevereiro de 2020.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEp:77.370-000 - Centro - Fone: (6313372-l7gg
E-mail: licitacao. narividade I 9(li)grnail.coni
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'rfJ?oEDITAL DE PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PRECO N" 004/2020.

(MENOR PREqO POR rTEM)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 011/2020.

O Fundo Municipal de Safde de Natividade - To, torna priblico. para conhecimento de

quantos possam se interessar que fari reahzar licitagdo na modalidade de Pregio Presencial para

registro de prego, do tipo menor prego por item, para a contratagSo de empresa para o
fornecimento de materiais permanente diversos, destinados a suprir as necessidades junto ao

Fundo Municipal de Sairde de Natividade - To, em virtude da demanda existente. O ceftame

dever6 serprocessado e julgado em conformidade com a Lei Federal no. 10.520 de 1710712002 e

subsidiariamente pela Lei Federal n" 8.666/93 e suas posteriores alteragbes, Lei Complementar

12312006 e Decreto n" 8.538 de 06 de Outubro de 2015 e demais nonnas compleinentares e
disposig6es deste instrumento no qual ocorrora no dia 10 de Margo de 2020 ds 08h00min na sala

do Pregoeiro Oficial no pago da Prefeitura Municipal de Natividade - To situada na Rua 07 de

Setembro no 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798, no pago da Prefeitura

Municipal de Natividade - TO.

r - TNFORMACoES

l.l O Edital poder6 ser obtido com seus anexos na sala da CPL/PMN e no Site Oficial do

Municipio: www.natividade.to.gov.br, bem como ser6o prestadas as informag6es necessSrias na

sala do Pregoeiro Oficial e/ou Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Natividade - To, nos

dias irteis das 07h00min is l3h00min, situada na Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 17 '370-000 -

Centro - Fone: (63) 3372-1798, no pago da Prefeitura Municipal de Natividade - To, no centro

deste Municipio.

II- OBJETO

2.1 Constitui objeto deste Pregdo Presencial para Registro de Preqos para a contratagio de

empresa para o fomecimento de materiais permanente diversos, destinados a suprir as

necessidades junto ao Fundo Municipal de Saride de Natividade - To, em virrude da demanda

existente, conforme especificaq6es e quantitativos constantes do Anexo I - Termo de Refer€ncia.

2.2 Os materiais, objeto deste Pregdo Presencial para Registro de Pregos, deverdo ser entregues,

de acordo com a demanda do Fundo Municipal ou ap6s a emissSo da requisigdo/pedido, em

conformidade com o Termo de Refer6ncia (Anexo I) que e parte integrante e indissoci6vel deste

edital.

2.3 Os produtos oferecidos deverlo obedecer ds normas e padrdes da ABNT, INMETRO, ser de

boa qualidade e atender eficazmente ds finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme

determina o C6digo de Defesa do Consumido.

III. IMPUGNACAO DO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, 6 parte legitima para solicitar esclarecimentos ou

provid€ncias em relagdo ao presente Pregdo Presencial para Registro de Prego, ou ainda para

impugnar este edital, desde que o faga com antecedOncia de at€ 2 (dois) dias uteis da data fixada
para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41, $ 2", da Lei Federal n" 8.666193.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 3372-l'798
E-mail: licitacao.natividade I 9(D,email.com
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3.1.1 O Pregoeiro desta licitagdo deveri decidir sobre a impugnagdo, se possivel, antes da
abertura do certame.

3.1.2. Quando o acolhimento da impugnagSo implicar alteraqdo do edital capM de afetar a
formulagio das propostas, ser6 designada nova data paraarealizagdo deste Pregdo Presencial para

registro de prego.

3.2. A impugnaqdo, feita tempestivamente pela licitante, nio a impedir6 de participar deste Pregdo

Presencial para registro de prego, at6 o trdnsito em julgado da pertinente decislo.

rv - coNDrcoES DE PARTICIPACAO

4.1. Poder6o participar deste pregdo as empresas pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto

desta licitagdo que atenderem a todas as exig6ncias deste edital principalmente documentagdo e

seus anexos; 
:

4.2. Ndo poderdo participar da presente licitagio as empresas:

a) Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Municipio de Natividade suspenso, ou

que tenham sido declaradas inid6neas pela Administragio pirblica, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigSo, ou at6 que seja promovida sua reabilitaglo. nos rnoldes do art.

87, IV, da Lei 8.666193;
b) Estrangeiras que n6o funcionem no Pais;

c) Pessoa fisica;
d) A observdncia das vedag6es dos itens anteriores 6 de inteira responsabilidade do licitante que,

pelo descumprimento, se sujeita ds penalidades cabiveis-

v - APRESENTACAO DOS ENVELOPES E SEU CONTE0DO

5.1 No ato de credenciamento, o representante da cada licitante deveri apresentar

simultaneamente em envelopes distintos indevass6veis, fechados e rubricados no fecho, contendo

Proposta Comercial e os Documentos de Habilitagdo, respectivamente, e deverdo ser entregues ao

Pregoeiro no local, dia e hora designados para a abertura da sessdo priblica deste certame e

deverdo ainda conter na sua parte externa, os dizeres:

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE-TO
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQO N" 004/2020

ENVELOPE I _ PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL:....
CNPJ:....

AO
FTINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE-TO
PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PREQO N" 004/2020
ENVELOPE 2 _ DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
RAZAO SOCIAL:....
CNPJ:....

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-l'798
E-mail: licitacao.natividade I 9(rD.smail.com
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5.2 Juntamente com os envelopes de Proposta Comercial e Documentos de Habilitagdo. (do lado

de fora dos envelopes), os interessados ou seus representantes deverdo apresentar, conforme
modelo de ANEXO VII, Declaragdo de que cumpre os requisitos de habilitagdo. conforme

exigdncia prevista no inciso VII, do artigo 4", M Lei n.o 10.520102, sob pena da nio participaqdo

no certame.

5.3 Ndo caber6 desist€ncia da proposta em hip6tese alguma, depois de aberto o respectivo

envelope.

5.4 O envelope no I conterh a Carta Proposta Comercial que deverf estar acompanhada das

Planilhas com Especificagdes, Quantitativos e Pregos que fazem parte do Anexo I (Termo de

Refer€ncia) em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, podendo seguir modelo

sugestivo consistente do Anexo IV, deste edital, al6m de atender aos seguintes requisitos:

5.4.1 Deverdo ser cotados, prioritariamente, medicamentos gen6ricos devidamente reconhecidos

pela Anvisa e apenas nos casos em que ndo houver no mercado, tais medicamentos, ficam a
crit6rio do profissional do Fundo Municipal de Sairde analisar sua aceitabilidade;

5.4.2 Considerando que a cotagSo serS feita por item, 6 obrigat6ria a cotagio de todos os itens do

lote obedecendo is especihcag6es, quantitativos e apresentagdo das unidades de embalagem

quando cotadas em caixa (exemplo: Ct100), salvo aqueles cotados em unidades; 
:

5.4.3 Os materiais deverflo conter a validade minima de 01 (um) ano da data de entrega do

rnaterial:

5.4.4 Aproposta dever6 indicar Marca ou fabricante;

5.4.5 Apresentar DeclaragSo que os preQos contidos na proposta incluem todos os cttstos e

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraqdo'

maieriais, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necess6rios ao

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;

5.4.6 Prazo de validade da proposta nio poder6 ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar

da data de sua apresentagSo. Se o prazo citado nlo estiver expresso, ser6' considerado colllo aceito

para efeito de julgamento o prazo de validade da proposta como de 60 (sessenta) dias;

5.4.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou

incorretamente cotados ser6o considerados como inclusos nos preqos, n6o sendo considerados

pleitos de acr6scimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os produtos ser fornecidos, sem 6nus

adicionais;

5.4.8 Ser6o desclassificadas as propostas que ndo atenderem is exig€ncias deste gaitat e seus

Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o

julgamento;

5.4.9 Poder6 ser solicitada antes da aceitabilidade da proposta, amostra do produto cotado para

apreciagdo t6cnica, que emitiri um laudo favor6vel ou desfavorivel sobre os produtos, o que

ensejar6 na aceitagdo ou desclassificaglo da proposta. As amostras, se solicitadas, n6o ser6o

devolvidas em hip6tese alguma;

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail: licitacao.natividade I 96D"gmail.com
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5.4.10 A Apresentagdo da proposta implicarS na plena aceitagdo, por parte do licitante. das

condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

5.4.11 Os licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboraqlo e apresentagdo de suas

propostas;

5.4.L2 Apresentar Declaragio, sob as penas do art. 299 do C6digo Penal, de que terh a
disponibilidade, caso venha a vencer o certame. do objeto licitado parareaLizar a entrega no prazo

previsto no subitem 2.2 deste edital;

5.4.13 Todas as exig€ncias deste item e sub-itens, deverio ser apresentados dentro do envelope

01, juntamente com a proposta, sub pena de desclassificagdo.

5.5 O envelope no 2 deverh conter a documentagdo relativa i habilitagdo juridica, d qualificaqdo

t6cnica, i qualificagdo econdmico-financeira, d regularidade fiscal e ao curnprimento do disposto

no art.7", inciso XXXIII, da Constituigdo Federal, em conformidade com o previsto a seguir:

5.5.1 A documentagflo relativa i habilitagio juridica consiste em:

5.5.1.1 - Documentagio dos S6cios ou diretores: (C6pia do (RG) e (CPF) ou (CNII);

5.5.1.2- Registro Comercial, no caso de empresa individual;

5.5.1.3 - Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, acompanhado da consolidaEdo' Na

aus€ncia da consolidagdo a empresa dever6 apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social

junto com todas as alteragoes devidamente registradas. Em se tratando de sociedades oomerciais.

; no caso de sociedades por agdes, acompanhadas de documento de eleigdo de seus

administradores;

5.5.1.4 - A consolidagao substitui apenas as alteraqSes contratuais;

5.5.1.5 - Inscrigfio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da

diretoria em exercicio;

5.5.1.6 - Decreto de autorizagio, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para tuncionamento,

expedido pelo 6rgdo competente, quando a atMdade assim o exigir.

5.5.1.7 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.5.1.8Certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede da

licitante ou ato constitutivo e alterag6es subsequentes, devidamente regisffados, em se tratando de

sociedade comercial, e no caso de sociedade por ag5es, acompanhado de documentos de eleiq:do

de seus administradores:

5.5.1.9Decreto de autorizaEso, em se tratando de empresa ou sociedade estrahgeira em

funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo org6o
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.5.2 A documentagio relativa i qualificagio t6cnica consiste em:
Rua 07 de Setembro n',?,t,;iLt"1J;1,1?J:3,;:;;.l$il.ilff' (63) 3372 r1e8
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5.5.2.1 - Atestado(s) ou certid6o(6es), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de

direito priblico ou privado, que cornprove(m) o fornecimento anterior do objeto licitado. ern

qualquer quantidade, no qual o mesmo 6 obrigatoriamente ter reconhecimento de assinatura do

declarante em cart6rio:

5.5.2.2- Licenga de funcionamento fomecido pela ANMSA - Agdncia Nacional de VigilAucia
Sanit6ria e Vigildncia Sanit6ria do Estado ou Municipal dentro da data de validade:

5.5.3 A documentagflo relativa ir qualificagio econdmico-financeira 6 a seguinte:

5.5.3.1- Balango patrimonial e demonstrag6es cont6beis do riltimo exercicio social ji exigiveis e

apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua

substituigio por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado h6 mais de 3 (tr6s) meses da datz de apresentag5o da proposta;

5.5.3.2- Somente empresas, que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio fiscal,

poderdo comprovar sua oapacidade econdmico-financeira por meio de balancetes mensais,

conforme o disposto na Lei Federal no 8.541, de 1992;

5.5.3.4 - Apresentar certidSo negativa de falOncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa juridica, em data nio anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessdo ptiblica

deste preg6o, se outro prazo n6o constar do documento. No caso de sociedade(s) civil(s), dever6

.", upi.r.ntzda a certidSo negativa de distribuigdo de processos civis, expedida pelo distribuidor

da sede da pessoa juridica;

5.5.3.4.1 No caso de certiddo positiva, a licitante dever6 juntar certiddo de objeto e p6,

esclarecendo o posicionamento da(s) agio(6es).

5.5.4 A documentagio relativa i regularidade fiscal: :

5.5.4.1- Prova de inscriglo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda

(CNPJ); dever6 ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto

da presente licitagio, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado

expedida via internet ou documento equivalente;

5.5.4.2- Prova de inscriqdo no cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes relativo ao

domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

licitado expedida via internet ou documento equivalente;

5.5.4.3 - Certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa dos tributos Federais e Divida Ativa
da Unido e quanto ds contribuig6es previdenciirias e ds de terceiros, emitida pela Receita Federal

do Brasil (ou de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, vigente a partir do dia 02

de Outubro de 2Ol4), expedida via internet ou documento equivalente;

5.5.4.4 - Prova de regularidade com aFazenda Estadual da sede do licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o fornecimento dos produtos ora
licitado, expedida via internet ou documento equivalente;

Rua 07 de Setembro no 31 - CEP:77.37G000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail: licitacao.natividade I 9@,gmail.com
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5.5.4.4- Provade regularidade com aFazenda Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o fornecimento dos produtos ora
licitado, expedida via intemet ou documento equivalente.

5.5.4.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),

demonstrando situaglo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei - CRF do

FGTS, expedida via internet ou documento equivalente;

5.5.4.6 - Prova de inexistOncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho (TST),

mediante a apresentagSo de certiddo negativa nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n" 5.452, de 1o de maio de 1943" expedida via

intemet ou documento equivalente;

5.5.4.7- Serdo aceitas certid6es positivas, com efeito, de negativa e certiddes positivas, que

noticiem que os d6bitos certificados estio garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

5.5.4.8 - Declaragdo de Fatos Supervenientes do licitante informando sobre a inexist€ncia de fato

irnpeditivo d habilitagSo, conforme determina o Panigrafo 2o, Afi.32 da Lei n.o 8.666193 e IN-
MARE 05195 - Modelo, conforme Anexo V;

5.5.4.9 - Declaragdo, em papel timbrado do licitante, de inexistOncia em seu quadro de pessoal

empregados menores de 18 e 14 anos na forma do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n"

5.666193 e suas alterag6es posteriores - Modelo, conforme Anexo VI;

5.5.4.10- Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal das ME/EPP, ser6

assegurado prazo de 05 (cinco) dias riteis, prorrogiveis por igual perlodo a crit6rio da

administragdb, cujo termo inicial corresponder6 ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor do certame, para a regularizagdo da documentagio, pagamento ou parcelamento do

d6bito, e emissSo de eventuais oertid6es negativas ou positivas com efeito de negativa;

5.5.4.11 - A Nio regularizaqdo da documentagdo implicard na decaddncia do direito i contrataqdo

da MEiEPP, sem prejuizo das sang6es previstas na Lei 8.666193 e Lei 10.520/02, sendo facultado

ir AdministragSo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagEo, para assinatura

do contrato? ou revogar a licitagdo.

vr - DrsPosIQoES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS.

6.1 Os documentos necess6rios d habilitagSo poderIo ser apresentados em original, os quais t'arlo

parte do processo licitat6rio, por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio cotnpetente,

ou autenticada por servidor priblico do Municipio ou membro da CPL, com anteced€ncia minima

de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes, desde que sejam

apresentados os documentos originais para tal conferencia e confronto conforme solicita a Lei

13.726, de 2018, ou publicaEio em 6rgdo da imprensa oficial, observados sempre os respectivos

pr^zos de validade;

6.2 Todos os documentos expedidos pela licitante deverlo estar subscritos por seu representante

legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor;

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP: 77.37G000 - Centro - Fone: (63\ 3372-1198
E-mail: licitacao.natividade I 9(d,gmail.com



iltAfllftrl'Aflg*T|'{}
Secrstaria lil**,rn ieilria{ da

{BAJfiG'E
Atrrnfl_ zoa7 / 2(}e0 ;

6.3 Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo constar de

lei especifica ou do pr6prio documento, ser6 considerado o przrzo de validade de 06 (seis) meses, a
partir da data de sua expedig5o;

6.4 A veracidade dos documentos emitidos via internet poderdo ser conferidos pela comiss5o de

licitagio mediante consulta;

6.5 Os documentos apresentados para a habilitaqdo deverio estar em nome da licitante e.

preferencialmente, com nirmero de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverio
estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverdo estar em nolne da filial,
exceto aqueles que, pela propria naftreza ou por determinagdo legal, forem comprovadamente

emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da

empresa.

vrr - Do PRECO E DA DOTACAO

7.1 Os prcgos ofertados deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente.

inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado.

7.1.1 Os pregos poderdo ser repacfuados conforme dispositivo em cl6usula contradual - vide

Anexo II.

7.I.2 As hip6teses de revisdo de pregos serSo tratadas de acordo com a legislagio vigente e

exigirao detida anilise econdmica para avaliagdo de eventual desequilibrio econ6rnico-f,rnanceiro

do contrato.

7.2 Serdo desclassificadas as propostas, cujos preqos sejam incompativeis com a realidade de

mercado.

7.3 As despesas decorrentes do objeto desta licitaqdo correrdo d dotaqlo orgament6ria, constante

do Orqamento de Programas do Fundo Municipal de Saride de Natividade do Exercicio de 2020,

VUI - SESSAO TUNT,TCA DO PREGAO

8.1 Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas comerciais

e os documentos de habilitagSo das empresas interessadas deverSo ser entregues diretamente ao

Pregoeiro, na data da abertura da sessio pirblica do preg6o, que ocolrerii credenciamento is
08h00min do dia l0 de Margo de 2020, no endereqo acima indicado, n6o sendo admitida

participagio de licitante que se apresente apos a abertura da sessdo.

8.2 Na hora e local indicado no subitem 8.1, serdo observados os seguintes procedimentos

pertinentes a este pregSo presencial para registro de Prego:

I O CREDENCIAMENTO far - se - 6 com as seguintes exig€ncias:

9.1 - No dia, hor6rio e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante deverd

apresentar um representante para credenciamento, sendo recomend6vel sua presenga com at6 10

(dez) minutos de anteced€ncia em relagdo ao horiirio previsto para a sua abertura, sendo que os
representantes legais das empresas interessadas em participar do certame, mediante apresentagdo,
fora dos envelopes 01 e 02, dos seguintes documentos:
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9.2 - Em sendo s6cio, proprietSrio ou dirigente, da empresa proponente, deverS apresentar:

9.3 - Termo de Credenciamento (Anexo III), C6pia do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, acompanhado da consolidaqSo e da copia autenticada do(s) documentos pessoais (CPF, RG
ou CNH) do s6cio, propriet6rio ou dirigente, da empresa proponente. Na aus€ncia da consolidagio
a empresa deverd apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social junto com todas as

alteragSes devidamente registradas. Em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de

sociedades por agdes, acompanhadas de documento de eleiEdo de seus administradores, no qual

estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigag6es em decorr0ncia de

tal investidura.

9.4 - A consolidagdo substitui apenas as alteragdes contratuais;

9.5 - C6pia do documento oficial de identidade com foto (RG) e (CPF) ou (CNH).

9.6 - Declaragdo de que o proponente conhece e estf de acordo com as cliusulas e condigdes deste

Edital. (original) Anexo IX.

9.7 - Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital.
(original) Anexo VII.

9.8 - Declaragio de Enquadramento em Micro Empresa (ME) ou Empresa de Peqrreno Porte

(EPP), assinada pelo Propriet6rio ou S6cio Administrador da empresa. (original) Anexo VIII.

9.9 - Copia do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ); dever6

ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente

licitaqdo.

9.9 - Em caso de representante:

9.10 - Al6m do Termo de Credenciamento (Anexo III), copia do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social acompanhado da consolidagdo e da copia autenticada do(s) docuntentos pessoais

(CPF, RG ou CI.[H) do s6cio, propriet6rio ou dirigente, da empresa proponente. Na aus€ncia da

consolidagdo a empresa dever6 apresentar ato constitutivo, estafuto ou contrato social junto com

todas as alteraq6es devidamente registradas, dever6 apresentar instrumento priblico ou particular

de procuraqlo ou carta de credenciamento com firma reconhecida, ambas contendo poderes

expressos para formular ofertas e lances de preqos e praticar todos os demais atos pertinentes ao

certame, em nome da licitante.

9.1 I - A consolidagSo substitui apenas as alteragdes contratuais;

g.tZ - C6pia do documento ofic.ial de identidade (RG) e (CPF) ou (CNH), do representdnte.

9.13 - Declaragdo de que o proponente conhece e estd de acordo corn as cl6usulas e condiE6es
deste Edital. (original) Anexo IX.

9.14 - Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagEo exigidos no Edital.
(original) Anexo Vll.
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9.15 - Declaragdo de Enquadramento em Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), assinada pelo Propriet6rio ou S6cio Administrador da empresa. (original) Anexo VIII.

9.L6 - A nlo apresentagio ou incorregdo insan6vel de quaisquer documentos de credenciamento
impedira a participagdo da licitante na fase de lances verbais.

9.I7 - As c6pias simples dos documentos devem ser apresentadas junto com as originais para

serem autenticada por membro da equipe de apoio do Preg6o, ou por qualquer procesSo de c6pia
autenticada por tabeliSo de notas.

9.18 - Copia do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ); deverd

ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente

licitaq6o.

9.18.1.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procurag5o, poder6 representar mais de uma

empresa, sob pena de exclusdo sum6ria das representadas;

9.18.I.2 - Somente poderio participar da fase de lances verbais os representantes devidamente

credenciados, sendo que a ausdncia do representante legal da empresa no decurso da sesslo

pirblica implicar6 na decaddncia de todo e qualquer direito atribuido aos licitantes;

9.18.1.3 - Apos o credenciamento passa-se d fase do recebimento dos envelopes "proposta" e

"documentag1o";

9.18.1.4 Os documentos necess6rios para o credenciamento poderdo ser apresentados em original,

os quais fardo parte do processo licitatorio, por qualquer processo de c6pia autenticada por

cart6rio competente, ou autenticada por servidor priblico membro da CPL, com anteced€ncia

minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes, desde que

sejam apresentados os documentos originais paratal conferencia para confronto confonne solicita

a Lei 13.726, de 2018, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, observados sempre os

respectivos prazos de validade;

9.18.2 ABERTURA DOS ENVELOPES *PROPOSTA'O;

9.18.3 Desclassificagdo das propostas que ndo atenderem is exig6ncias essenciais deste edital e
classificagdo provis6ria das demais em ordem crescente de pregos de cada item;

9.18.4 Abertura da fase de lances, por item, aos representantes das empresas, cujas propostas

estejam classificadas, no intervalo compreendido entre o menor prego do item e o prego superior

dquele em at6 IUVo(dez por cento);

9.18.5 Em ndo havendo pelo menos tr6s ofertas poderdo as empresas autoras das melhores
propostas, at6 o m6ximo de tr6s, oferecer novos lances verbais e sucessivos;

9.18.6 Conduglo de rodadas de lances verbais, por item sempre a partir do representante da

empresa com proposta de maior prego, em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas

ordens de classificagdo provis6ria, at6 o momento em que ndo haja novos lances'de pregos

menores aos j6 ofertados;
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9.18.7 Na fase de lances verbais, nio serdo aceitos lances de valor igual ou maior ao do riltimo. e

os sucessivos lances deverSo ser feitos em valores decrescentes;

9. 18.8 Nlo poderf haver desistdncia de lances ofertados, sujeitando-se o desistente is penalidades
previstas neste edital;

9.19 Declarada encerrada a etapa competitiva, O pregoeiro procederS i classificagdo definitiva
das propostas adequando o lance vencedor do item com os pregos unit6rios e totais de cada item,
consignando-a em ata;

9.20 A empresa vencedora ter5 um prazo de at6 24 horas para apresentagio da nova proposta com
adequaqlo dos pregos ao lance ofertado, cujos pregos unit6rios e totais do itern e n6o poderdo

estar acima do valor estimado pela administragdo;

9.21Para facilitar e agllizar o julgamento dos produtos, na data e hor6rio previsto par^ a abertura

do certame, favor trazer sua proposta em pendrive no formato Word ou Excel.

9.22 CLASSIFICAQAO UBFn{ITIVA DAS PROPOSTAS em ordem crescente de pregos de

cada item;

9.23 ltbertura do envelope "documentagdo" apenas da(s) empresa(s), cuja(s) proposta(s) tenha(m)

sido classificada(s) em primeiro lugar;

9.23.1 Sendo inabilitada(s) a(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) tenha(m) sido classificada(s)
em primeiro lugar, ser-lhe(s)-rl aplicada a multa prevista neste edital, prosseguindo a comissdo

com a abertura do envelope de documentaglo da(s) proponente(s) classificada(s) em segundo
lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, at6 a habilitagio de uma das licitantes;

9.23.2 Habilitagdo ou inabilitagSo da(s) primeira(s) classificada(s); prosseguindo-se, se for o
caso, com a abertura do envelope "documentagdo" da(s) segunda(s) classificada(s);

9.24Proclamagdo da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame pelo crit6rio de menores'pr"go, po.
item;

9.25 Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poder6 manifestar imediata e

motivadamente a intengSo de recorrer, quando lhe serii concedido o prazo de tr€s dias irteis para

apresentagdo das raz6es do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para

apresentar contra-raz6es em igual nrimero de dias, que comegardo a correr do t6rmino do prazo da

recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.

9.25.I O acolhimento de recurso importarri a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

9.25.2 A ausOncia de manit-estagdo imediata e motivada da licitante implicar6 a decaddncia do
direito de recurso e a adjudicagEo do objeto da licitaqdo i vencedora.

9.26 Encaminhamentos dos autos do processo d autoridade competente para adjudicagfio e

homologagdo do certame, na hip6tese de n6o ter havido interposigdo de recursos.
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9.27 f. facultado d administragSo, quando a adjudicatiriando formalizar a contratageo no prazo e

condig6es estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de classificagdo, para faze-lo em

igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas condigdes ofertadas pela adjudicatflria.

9.28 Os envelopes contendo a documentagSo relativa d habilitaglo das licitantes desclassificadas

e das classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerlo sob cust6dia da comissdo, at6 a
efetiva formalizagdo da conffatagdo.

IX_ DO TERMO DE CONTRATO:

9.1 As obrigagdes, decorrentes deste Pregio Presencial para registro de pregos, consubstanciar-se-

do em assinatura do contrato para fornecimento, conforme Anexo II;

9.2 O prazo para a retirada da nota de empenho e assinatura do contrato seri de att' 2 (dois) dias

irteis, contados da convocagdo da adjudicatiria, ocasido em que, se necessSrio, deverio ser:

9.2.I atualizadas a certideo de inexistdncia de d6bitos para com o Sistema de Seguridade Social -
CND e o Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Ternpo de

Serviqos - FGTS.

9.3 A criterio da administragdo, o prazo para retirada da nota de empenho poder6 ser prorrogado

ulna vez, desde que haja tempestiva e formal solicitaqdo do adjudicat6rio.

g.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acr6scimos ou

supress6es que se fizerem necess6rios nas compras, at€, 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

X - DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

10.1 Os materiais ser6o entregues tbrma parcelada e de acordo com as especiticagdes t6cnicas

constantes do Termo de Refer0ncia / Plano de Trabalho, e as necessidades do Fundo Municipal da

Saride com um prazo ap6s a entrega do pedido de at6 48 (quarenta e oito horas) horas;

10.3 Os materiais adquiridos deverio ser entregues de acordo com os critErios estabelecidos pelos

6rgdos fiscalizadores, devendo para tanto estar em sua embalagem original.

XI - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

I 1.1 Os produtos deverIo ser entregues em estrita observdncia aos termos ajustado em contrato e

serdo recebidos:

ll.l.1 Provisoriamente, por interm6dio do respons6vel do Almoxarifado para recebimento dos

materiais para posterior comprovagdo da conformidade e quantidade do objeto oom as

especificagdes constantes do Anexo I do Edital, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes;

II-1.2 Definitivamente, pela comissdo designada para esse fim, ap6s comprovagdo da qualidade e

quantidade do objeto e consequentemente aceitagdo, impreterivelmente no prazo de quinze
(quinze) dias riteis, contados da data da entrega, e ser6o rejeitados quando em desacordo com o
estabelecido no Edital e seus anexos, Proposta e Nota de Empenho.
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I 1.1.3 Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido neste Edital, Anexos. Proposta e Nota
de Empenho e Solicitagdo.

XII _ PENALIDADES

l2.I Sdo aplicfveis as sang6es previstas no capitulo IV da Lei Federal
n' 8.666193, na Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.

12.2 A licitante, que ensejar o retardamento da execugio do certame, n5o mantiver a proposta,

compoftar-se de modo inid6neo ou fizer declaragio falsa, estar6 sujeita d pena de suspensio de

seu direito de licitar e contratar com a administrag6o, pelo prazo de ate 2 (dois anos.

12.3 Ser6 aplicada multa de 2o/o (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, tanto d
licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por
ter apresentado documentos que seguramente ndo atendam as exig€ncias deste edital, como is
demais licitantes, que d0em oausa a tumultos durante a sess5o pirblica de pregdo ou ao

retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

12.4 As sang6es sdo independentes e a aplicagdo de uma nio exclui a das outras. 
;

lZ.5 O prazo para pagamento de multas seri de 5 (cinco) dias riteis a contar da intimagdo da

infratora, sob pena de inscrigSo do respectivo valor como divida ativa, sujeitando-se a devedora

ao competente processo judicial de execugdo.

xtu - DrsPosrgons cnnars

13.1 A apresentagdo de proposta implica aceitaqdo de todas as condig6es estabelecidas neste

edital; n6o podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocat6rio

ou das disposig6es legais aplic6veis d esp6cie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigag6es.

13.2 O presente Pregio Presencial para registro de prego poder6 ser anulado ou revogado, nas

hipoteses previstas em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagdo, observado

o disposto no art. 59, da Lei Federaln" 8.666193.

13.3 A Contratada dever6 manter, durante a execugSo do contrato, todas as condigdes de

habilitagdo.

13.4 Com fundamento na norrna do art. 43, $ 3o, da Lei Federal n.' 8.666193, e facultada ir

comissdo julgadora, em qualquer fase de licitaqdo, promover diligdncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

13.5 Casos omissos e drividas serdo resolvidos pela comissSo de licitagSo.

13.6 As nofinas deste Pregio Presencial para registro de prego ser6o sempre interpretadas em
favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exig€ncias formais,
desde que n6o comprometa a aferigdo da habilitagdo da licitante nem a exata compreensio de sua
proposta, n6o implicar6 o afastamento de qualquer licitante.
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13.7 As eventuais drividas dos interessados poderdo ser dirigidas ao Pregoeiro Oficial ou Equipe
de apoio atrav6s do fax (63) - 3372-1798 e os interessados em adquirir o Edital poder6 ser no Site
Oficial do Municipio: www.natividade.to.gov.br, ou diretamente na sala do Pregoeiro Oficial,
situada na Rua 07 de Setembro no 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798, no pago

da Prefeitura Municipal de Natividade - To, no centro deste Municipio.

13.8 - Os casos omissos do presente serdo solucionados pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de apoio.

14 - DO REGTSTRO DE PREqOS

l4.I - Para efeitos do Registro de Pregos, s6o adota das as seguintes definig6es:

14.1.1 - Sistema de Registro de Pregos - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal
de pregos relativos d prestagdo de servigos e aquisiglo de bens, paxa conffataqdes futuras;

14.1.2 - Ata de Registro de Pregos - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de

compromisso para futura contratagdo, onds se registram os quantitativos, pregos. detentores da

ata, 6rglos participantes e condigdes a serem praticadas, conforme as disposig6es contidas no

instrumento convocat6rio e propostas apresentadas ;

14.1.3 - OrgSo Gerenciador - Orglo ou Entidade da Administragdo Ptblica Municipal
respons6vel pela condugdo do conjunto de procedimentos do certame para registro de pregos e

gerenciamento da Ata de Registro de Pregos dele decorrente;

l4.l-4 - Orgio Participante - Orgdo ou Entidade da Administrag6o Pfblica, que participou da

etapa preparatoia do procedimento licitatorio precedente ao Registro de Pregos;

14.1.5 - Detentor da Ata - Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorr6ncia ou

Pregdo, com pregos registrados para futuros fornecimentos ou prestaqdo de servigos.

14.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Prego, ndo poder6 ser superior a Ol(Um) ano,

computadas neste as eventuais prorrogag6es, sem prejuizo do disposto na legislaglo vigente.

L4.3 - Quando da prorrogagSo da validade da Ata de Registro, dever1o ser observados os

procedimentos previstos no artigo 57 , parfugrafo quarto, da Lei 8.666193, de 2 I de Junho de 1 993.

14.4 - Os contratos decorrentes do SRP terdo sua vig6ncia conforme as disposig6es contidas nos

instrumentos convocat6rios e respectivas propostas, obedecendo o disposto no artigo 57, da Lei
8.666193, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalizagio se dar na tbrma do $4" do artigo 62,

do mesmo diploma.

14.4.1- O preqo registrado e a indicag6o dos respectivos Detentores da Ata ser6o dilulgados em

6rgdo oficial da Administragdo e ficario disponibilizados durante a vigdncia da Ata de Registro
de Pregos; :

14.4-2 - Quando das contratagdes decorrentes de registro de pregos dever6 ser respeitada a ordem
de classificagdo das empresas constantes da Ata; e
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14.4.3 - Ao prego e condig6es do primeiro colocado poderf ser registrado do licitante seguinte,
obedecida a ordem de classificagio obtida no certame licitat6rio e o disposto no artigo 64, da Lei
8.666193:

14.5 - A existOncia de pregos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contrataE6es que
deles poderSo advir, facultando-se a realizag6o de licitaqSo especifica para a aquisiEdo pretendida,
sendo assegurado ao Detentor da Ata a preferdncia de fornecimento em igualdade de condig6es.

14.7 - Homologado o resultado da licitagdo, o Orgdo Gerenciador, respeitada a ordem de

classificagdo e a quantidade de Detentores a terem pregos registrados, convocar6 os representantes
para assinatura da Ata de Registro de Pregos que, ap6s cumpridos os requisitos de publicidade,
ter6 efeito de compromisso de fornecimento nas condig6es estabelecidas.

14.8 - Os pregos registrados ser6o publicados na Imprensa oficial paft orientagSo da

adrninistrag6o.

14.9 - A contratagIo com os Detentores da Ata ser6 formalizada por interm6dio de instrumento de

ata de contrato ou emissdo de nota de empenho de despesa, observado o disposto no $2o do art. 62

da Lei n" 8.666, de 1993.

14.15 - A Ata de Registro de Pregos, durante a sua validade, poder6 ser utilizada por qualquer

outro Org6o ou Entidade da Administraglo que n6o tenha participado do certame licitatorio
mediante previa consulta ao 6196o gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.

14.15.1 - Os 6rgdos e Entidades que ndo participaram do Registro de Pregos, quando desejarem

fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverdo manifestar seu interesse junto ao Orgio
Gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis Detentores da Ata e respectivos pregos a

serem praticados, obedecida a ordem de classificagio.

14.15.2 - Caberi ao Detentor da Ata de Registro de Pregos, observada as con.iig6es nela

estabelecidas, optar pela aceitaqdo ou ndo pelo fornecimento, independente dos quantitativos

registrados em Ata, desde que este fornecimento, nio prejudique as obrigagbes anteriortnonte
assumidas.

14.15.3 - Quando da manifestagdo da utilizagSo pelo Orglo ou Entidade, o 6196o Gerenciador
poder6 permitir sua utilizagSo a que se refere este artigo, desde que ndo exceda os limites
estabelecidos no Decreto no 9.488, de 30 de Agosto de 2018, dos quantitativos registrados na Ata
de Registro de Pregos.

xv - Do FoRo

15.1 para dirimir quaisquer questdes decorrentes do Pregdo Presencial para registro de prego, ndo
resolvidas na esfera administrativa, ser6 competente o Foro da Comarca de Natividade - To.

XVI _ SAO P.q,NTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS ANEXOS;

16.1 Anexo I - Termo de Refer€ncia;
16.2 Anexo lI - Minuta do Contrato;
16.3 Anexo III - Termo de Credenciamento; :

16.4 Anexo IV - Modelo padrdo de proposta comercial;

Rua 0 7 d e Se tembro nl,i,t, 
;i1,t""1,1;?,1i.*3,;ffll1l,, . *li' 63 ) 3 37 2- | 7 e 8



% --Rr.-'.;r.-ff.ffi *E.-R;aF*rl LSS:#1f
N,AT'VTE'A,EDE-TO

Sacrataria $rric-1cal de

Atrllvt- 2(ta7 I 2o2,a
16.5 Anexo V - Declaragio de Inexist€ncia de Fatos Supervenientes Impeditivos;
16.6 Anexo VI - Declaraglo de que nio emprega menor;
16.7 Anexo VII - Declaragdo de que cumpre os requisitos de habilitagSo;
16,8 Anexo VIII - Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte
ou Micro empreendedor Individual (quando for o caso);
16.9 Anexo IX - Declaraglo de Aceitagio das Condig6es Deste Edital;
16.10 Anexo X - Ata de Registro de PreEos;

16.11 Anexo XI - Declaragdo Que Ndo Ocupa Cargo Pfblico.

Natividade - To, 2l de Fevereiro de2020.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77.37G000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail: licitacao.natividade I 9@,gmail.com



f\rr*lrflfrGr,/[tlF*r€l
Secretaria ltrjlytnicipal de

SDA J-'EDE
.A,tr']t l- 2ga7 | a('i!g^

ANEXO I
TERMO DE REFENNNCT.q. / PLANO DE TRABALHO

PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PRECOS N" 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATryO N' 01 1/2020.

1. OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa para o fornecimento de materiais permanente diversos, destinados a
suprir as necessidades junto ao Fr,mdo Municipal de Saude de Natividade - To, tendo em vista que

as especificagdes e quantidades serf,o definidas neste Termo de Refer6ncia.

1.2. O prazo de vig€ncia do Registro de Prego serii de 12 (doze) meses, com possibilidade de

prorrogaqdo de prazo nos termos vigentes da Lei 8.666193.

1.3. As empresas deverlo observar as especificag6es solicitadas em edital, devendo

obrigatoriamente toda proposta estar de acordo ern termos das quantidades especificadas no

Anexo I.

2 - JUSTIFICATTVA:
2.1 - Justificamos a necessidade destas aquisig6es, tendo em vista a execuglo e planejamento do
plano de desenvolvimento de nosso Municipio nafuea de Satde Pirblica, e para o bom andamento

dos servigos essenciais da administragdo pirblica, no intuito de manter as atividades pertinentes is
mesmas que dependem dos objetos licitados para que possa ser executado de maneira mais eficaz

e objetiva, buscando atender as exig6ncias dos orgdos fiscalizadores e demais Leis Federais que

regem a administragSo publica, e por serem produtos essenciais d continuidade da prestagSo dos

servigos cotidianos de sairde d populaqdo, mantidas pelo Municipio de Natividade - To.

3. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E CUSTOS:
3.1 - Custos estimados para aquisigio est6o baseados contbrme planilha abaixo;

01 carro de curativos: aco inoxidiivel: balde e bacia 04 Unid. L488.33 s.9s3.33

02
aparelho para fisioterapia por ondas curtas: modo

de ooeracdo: continuo e oulsado/ anal6eico
0l Unid. 6.471,67 6.47t.67

03

balanga antropom6trica para obesos: modo de

operaqlo/ capacidade: digital/ obeso (at6 300kg);
r6sua antrooom6trrca: atl 2 meffos

01 Unid. 1.772,67 1.772.67

a4
balde a chute: balde: ago inoxid6vel; capacidade:
min. 5 at€ 101

06 Unid. 715,73 4.294,40

05

banho-maria (para alimentos): possui 1 bandeja
com capacidade minima de 25 marmitas,
aquecimento eldtrico. estrutura e bandeja em aqo

inoxid6vel. dimens6es aproximadas (lxcxa)
1020x620x990mm. para marmitas padrdo de

aoroximadamente 1 10x1 80x50mm.

04 Unid. 772,60 3.090,40

06
banqueta para parto vertical: composigdo: aqo I

estofado 01 Unid. 909,70 909,70

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 3372-1798
E-mail : licitacao.natividade I 9@,smail.com
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barras paralelas para fisioterapia: composiglo: 2

metros/ aco/ sem oiso

7t2
0l

2(l
Unid. r.137.t7 1.r37,17

08
bisturi eletrico (at6 150 w): pot6ncia/fungdo
bipolar/alarmes: at6 100 wl possui/possui 01 Unid. 6.085,66 6.085"66

09
espaldar em madeira (barra/ escada de ling):

material de confeccSo: madeira
o4 Unid. 796,00 3.184,00

10

lmpressora
scanner e

tecnologia

laser
fax

laser

multifuncional (copiadora,
opcional): impressora com
ou led; padrdo de cor

monocrom6tico; tipo multifuncional (imprime,
copia, digitaliza, fax opcional); mem6ria 128 mb;
resolugdo de impressSo 600 x 600 dpi; resolugdo
de digitalizagio 1200 x 1200 dpi; resolugdo de

c6pia 600 x 600; velocidade de impressdo 30 ppm
preto e branco; capacidade da bandeja 150

p6ginas; ciclo mensal 30.000 pSginas; fax
33.6kbps opcional; interfaces usb, reds ethernet

10/100 e wifi 802.11 blgln ; frente e verso
automftico; o produto deveri ser novo, sem uso,

reforma ou recondicionamento; garantia minima
de 12 meses.

01 Unid. 3.344.50 3.344.50

l1

incubadora neonatal (estacion6ria): equipamento
construido em material nEo-ferroso para evitar
oxidag6es e facilitar assepsia; cripula em acrilico
transparente de paredes duplas para evitar a perda

de calor por irradiagSo; possuir trava de seguranga
e/ou mecanismo de amortecimento para
fechamento suave da cripula para evitar acidentes;
possuir porta de acesso rebativel; possui pelo

menos 5 portinholas ovais com trincos que possam

ser abertos com os cotovelos e feohamento sobre
guarnigdo de material at6xico, garantindo o

isolamento e a condigdo de leve pressdo positiva
dentro da cdmara; possuir pelo menos uma
portinhola do tipo iris, permitindo a passagem e
posicionamento de circuitos de respiradores,
facilitando as manobras de intubagdo, sem alterar
as condigdes do ambiente, possuir passa-tubos nas

laterais da cripula, permitindo o acesso de cabos e
circuitos para o paciente; suporte com rodizios de
pelo menos 4 polegadas e freios; leito do paciente
construido em material pliistioo, at6xico e

radiotransparente, permitindo o procedimento de
radiografia sem remover o paciente, ajustes do
leito nas posigdes minimas de trendelenburg e

pr6clive, sem abrir a ctpula; possibilidade de
deslocamento do leito para fora da ctipula, na parte
frontal, atrav6s de trilhos, com trava de seguranqa;
possuir colchdo de espuma de densidade adequada

01 Unid. 34.883,33 34.883,33

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.3'10-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
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ao confofio do paciente; capa de materiais at6xicos
e autoextinguiveis; ndo possuir cantos vivos,
facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecado;
painel de controle microprocessado de fricil acesso

e remoglo para manutengio e calibragdo, possuir
display de lcd ou leds que apresente as

informag6es dos parimetros monitorados;
servocontrole de temperatura do ar atc
(temperatura do at controlada) e de pele itc
(temperatura do rn controlada), servocontrole
continuo de umidade relativa do ar; alarmes de

indicaqlo visual e sonoro de no minimo: alta
temperatura arlpele; baixa temperatura arlpele; alta
de circulagdo do ar; hipotermia e hipertermi4
desconexdo do sensor d pele do paciente, falta de

sensor, falta de energia, desligamento autom6tico
em caso de alta temperatura; sistema de seguranga;
possuir tecla para silenciar alarmes
momentaneamente; indicag6o das temperaturas

medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos.
memorizagio dos irltimos valores programados de

temperaturas, umidade e alarmes para o caso de
falta de energia; sistema de circulagio de ar dentro
da cripula. acompanhar o equipamento no minimo:
gabinete (1 ou 2 gavetas); suporte de soro; e duas

prateleiras girat6rias para suporte de equipamentos
que suporte minimo 6 kg. todos os cabos, sensores,

adaptadores e conectores necessiirios ao seu

funcionamento.alimentaqlo el6trica a ser definida
la entidade solicitante.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 33j2-llg9
E-mail: licitacao.natividade I 9GD smail.com

reanimador pulmonar manual adulto (ambu):
reservat6rio/vrilvula unidirecional : possui;
material de confeccSo: silicone

3.077.33

reanimador pulmonar manual pedi6trico (ambu):
reservat6rio/v6lvula unidirecional: oossui:ervat6rio/v6lvula unidirecional: possui;

icac6o: infantil; material de confeccdo: silicone
2.676,00

ventilador pulmonar pressom6trico e volum6trico:
ventilador pulmonar eletr6nico microprocessado
para pacientes neonatais, pedi6tricos e adultos.
possuir os seguintes modos de ventilagdo ou
modos ventilatorios compativeis: ventilagdo com
volume controlado; ventilagio com pressdo
controlada; ventilagdo mandat6ria intermitente
sincronizada; ventilaESo com suporte de pressdo;
ventilagdo com fluxo continuo, ciclado a tempo e

com pressdo limitada ou modo volume garantido
para pacientes neonatais; ventilagao em dois
niveis, ventilagdo ndo invasiva; pressdo positiva
continua nas vias a6reas - cpap; ventilacSo de back

Unid. 63.ss0.00 63.550,00
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up r1o minimo nos modos espontdneos; sistema de
controles:
possuir controle e ajuste para pelo menos os
parimetros com as faixas: pressdo controlada e

pressdo de suporte de no minimo atl
60cmh20; volume corrente de no minimo entre l0
a 2000m1; frequ6ncia respirat6ria de no minimo at6

lO0rpm; tempo inspiratorio de no minimo entre
0,3 a 5,0 segundos; peep de no minimo atd

40cmh20; sensibilidade inspirat6ria por fluxo de

no minimo entre 0,5 a 2,0 lpm; fro2 de no minimo
2l a l00o/o. sistema de monitorizagio: tela colorida
de no minimo 12 polegadas touch-screen;
monitoragdo de volume por sensor proximal para
pacientes neonatais e distal para pacientes adultos,
sendo obrigatoriamente autoclavSvel para os
pacientes neonatais - dever6 ser fornecido dois
sensores de fluxo para cada categoria de paciente;
principais pardmetros monitorados / calculados:
volume corrente exalado, volume corrente
inspirado, pressSo de pico, pressdo de plat6, peep,

pressdo m6dia de vias a6reas. frequOncia
respirat6ria total e espontinea, tempo inspirat6rio,
tempo expirat6rio, fro2 com monitorag6o por
sensor paramagn6tico ou ultrassdnico, relagdo i:e,
resistOncia, complac6ncia, pressSo de oclusdo e

auto peep. apresentaqdo de curvas pressdo x
tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops
pressdo x volume e fluxo x volume e apresentagdo
de gr6ficos com as tenddncias no minimo para
peep, complac6ncia, tiequdncia respirat6ria,
volume expirat6rio e resistdncia das vias a6reas.

sistema de alarmes com pelo menos: alarmes de

alta e baixa pressdo inspiratoria, alto e baixo
volume minuto, frequ6ncia respirat6ria, alta/baixa
fio2, apneia, pressSo de o2 baixa, pressdo de ar
baixa, falha no fomecimento de gis, falta de

energia, baixa carga da bateria e para ventilador
sem condigio para funcionar, ou similar. recurso
de nebulizagdo incorporado ao equipamento sem
alteragdo da fio2 ajustada; tecla para pausa manual
inspirat6ria e expirat6ria. armazenar na mem6ria
os riltimos parAmetros ajustados; bateria interna
recarreg6vel com autonomia de no minimo 30
minutos; o ventilador dever6 continuar ventilando
o paciente mesmo com a falta de um dos gases em
caso de emerg€ncia e alarmar indicando o gds
faltante. acompanhar no minimo os acess6rios:

ido, iarra t6rmi

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77.3'70-000 - Centro - Fone: (63) 33't2-1798
E-mail: licitacao.natividade I 9(a),email.com
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articulado, pedestal com rodizios, 2 circuito
paciente pedi6trico/adulto, 2 cireuito paciente
neonatal/pediitrico, 2 v6lvulas de exalagdo,
mangueiras para conexdo de oxig€nio e ar

comprimido, alimentagdo el6trica a ser definida
oela entidade solicitante.

712 2(l

l5
amalgamador odontol6gico: tipo: capsular; modo
de operacdo : disital

06 Unid. 735.83 4.41s.00

16
aparelho de luz infravermelho: iluminagdo: 150 w;
tioo: oortatil: suporte com rodizios: possui 0l Unid. 515,07 515,07

t7
aparelho de raios x - odontol6gico: instalagio -

coluna com brago convencional i digitaV tenslo
minimo 7ma

0l Unid. 6.154,00 6.154,00

l8
ar condicionado: 9.000 a 12.000 btus / split /
ouente e frio

30 Unid. 2.642,33 79.270.00

19

arm6rio vitrine: nirmero de portas - 02 portas /
material de confecgSo - ago I feno pintado /
laterais de vidro

08 Unid. 1.638.83 13.110.67

20

armdrio: capacidade minima da prateleira - 4O kg I
material de confecaSo - ago / dimens6es/
prateleiras - altura de 100 a2l0 cm x largura de 70

a I l0 cm/03 ou 04

36 Unid. 7ls.73 25.766,40

2l
arquivo: deslizamento da gaveta: trilho telesc6pico
I materral de confecgdol gavetas: ago/ de 3 a 4
savetas

t2 Unid. 595,33 7.144.00

22
aspirador de secregdes el6trico m6vel: fluxo de

aspiragio - de 3 | a 49 lpm i suporte com rodizios /
vrllvula de seguranea / frasco - termopl6stico/vidro

02 Unid. 6.956,67 13.913,33

z)

autoclave horizontal de mesa (at6 75 litros):
cdmara de esterilizagEo: ago inoxidiivel; modo de

operaqio/capacidade/acess6rios: digitaU at6, 25

litros/ ndo oossui

06 Unid. 4.220,70 25.324,20

24
balanga antropom6trica adulto: modo de operagio/
capacidade: digitaVatd 200 kg; r6gua

antropomEtrica: atl 2 metros
06 Unid. 1.518,40 9.110,40

25

balanga antropom6trica infantil: modo de

operaglo/ capacidade: digitaV at€, 16 kg;
dimensSes da concha; minimo 540 x 290 (mm);
tara: possui

04 Unid. r.016,73 4.066,93

26
balde a pedal: material de confecqdo/capacidade:
aco inox/de 301at6 491

08 Unid 3l 1,05 2.488,40

27
balde e pedal: material de confecgdo-capacidade,
aco inox/tecido em alsodSo

01 Unid. 153,85 153,85

28
baldei lixeira: material de cont-ecgdo: ago / ferro
pintado / capacidade: de 1 | at6 20 |

10 Unid. r13,72 l.l37,rl

29
banqueta - material de confec96o ago inoxid6vel,
regulamento de altura. assento eirat6rio

o4 Unid. 545, I 5 2.180,60

30
bebedouro/ purificador refrigerado: tipo: pressio
coluna simples 04 Unid. 658,87 2.635,47

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
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bergo aquecido: equipamento com sistema de
aquecimento de calor irradiante por elemento
aquecedor localizado na parte superior do bergo.
possuir giro bilateral no plano horizontal para
posicionamento do aparelho de raios x; possuir
bandeja para alojamento do filme radiogr6fico.
leito do rec6m-nascido construido em material
pl6stico radiotransparente com laterais rebativeis
e/ou removiveis para facilitar o acesso ao paciente,

ajustes do leito nas inclinag6es minimas de

trendelenburg e pr6clive; colchdo de espuma de

densidade adequada ao leito do paciente em
material at6xico e autoclavSvel, com revestimento
removivel e antial6rgico nas dimensdes do bergo.

estrutura em ago pintado em tinta ep6xi ou similar,
rnobilidade atrav6s de rodizios com freios e p6ra-

choques frontal e traseiro. display a led ou lcd para

indicagio de temperatura atual, temperatura
auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nivel de

pot6ncia; mem6ria para retengdo dos valores

progtamados. sistema de controle
microprocessado, com modo de operagdo seryo

controlado atrav6s de sensor ligado ao rn e

manual; rel6gio apagar incorporado; alarmes

audiovisuais intermitentes para visualizaglo da

falta de energia; falha na resist6ncia de

aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do

sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta

temperatura prolongada; advertdncia de rotina.
dever6 acompanhar o equipamento no minimo:
bandeja sob o leito para armazenamento de

materiais diversos e haste para suporte de soro.

alimentagdo eletrica a ser definida pela entidade

solicitante.

7r2

01

20

Unid. 19.832,67 19.832,67

32

bergo hospitalar com grades: rodizios: possui;

colchdo hospitalar: minimo d 28; material de

confecgio estrutura/leito em chapa: ago / ferro
pintado; movimento de fawler: manivela; grades

laterais: possui; cabeceira / peseira: possui/possui

08 Unid. 2.r74,00 17.392,00

aa
JJ

berqo para rec6m nascido: rodizios: possui; cuna:

acrilico; estrutura: ago / ferro pintado; prateleira:

oossui

0l Unid. r.237,50 L.237,50

34

bicicleta ergom6trica vertical: fungdes minimas no
painel: display com intbrmag6es de rpm, tempo,
velocidade, distdncia, pulso e calorias. programas:
minimo de 8 programas pr6-definidos, com
regulagem de esforgo . sensor cardiaco: hand grip.
equipamento eletromagn6tico. assento com ajuste
de altura. nedais com cinta Dara os o6s. suidlo

0l Unid. 3.1 10,50 3.1 10,50

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail: licitacao.natividade I 9(cD,gmail.com
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ergonomico e emborrachado. peso do usudrio de
no minimo 120 kg. alimentagSo el6trica a ser
definida pela entidade solicitante.

2()

J) biombo: material de confecg6o/tamanho/rodizios -
aeo ferro pintado/tamanho triplo/possui

t4 Unid. 672,27 9.411,73

36

bisturi eletrico: gerador com pot€ncia de 300w,
microcontrolado por microprocessadores capaz de
ler a impedincia dos tecidos nos modos bipolar e

corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo
assim a consist6ncia da potdncia nos diferentes
tipos de tecidos, isso reduz a dispersdo t6rmica nos
tecidos adjacentes. deve possuir tecnologia que
proteja o paciente contra queimaduras em locais
alternativos, principalmente com o uso de
eletrodos de ecg. os controles de energia podon
ser ajustados atrav6s dos pain6is com membranas a
prova d 6gua com leitura digital de potOncia.

acionamento de energia atrav6s da caneta
monopolar e atrav6s dos pedais. ajustes
independentes das fung6es e das saidas de energia
monopolar. poder6 ser utilizado em pequenas,
medias e grandes cirurgias. cirurgias
convencionais e videocirurgia. para os modos de

corte, coagulagdo e bipolar em cirurgias
laparosc6picas. as saidas de corte baixo e

coagulagdo baixa utilizam voltagens mais baixas
para reduzir os riscos da eletrocirurgia. principais
caracteristicas: memoriza a ultima pot6ncia em
caso de intemrpgdo cinirgica, permite dois
cirurgides coagularem simultaneamente, m6dulos
monopolares e bipolar independentes, permite o
uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de
pingas monopolares, monitora o controle de

imped0ncia no eletrodo de retorno do paciente
(placa). modos de operagdo: bipolar (baixo, m6dio
e macro), monopolar (corte e coagulag6o). o
equipamento deve dispor de duas saidas
monopolares (canetas e videocirurgia), uma saida
bipolar e uma entrada para uso de placas
descart6veis. especificagSo t6cnica do gerador:
corte puro (300w), blend 1 (200w), coagulagdo
(120w), coagulagSo (120w - baixa pot€ncia) e
bipolar (70w). deve possuir regulador de alarme
sonoro. deve ser compativel com sistema de gris
arg6nio. acess6rios que acompanham o
equipamento: 01 carro de transporte, 0l pedal
monopolar, 01 pedal bipolar, 01 cabo para eletrodo
de retorno paciente/placa e 0l adaptador universal
para cirurgia laparosc6pica. alimentacdo el6trica a

0l Unid. 27.436,67 27.436,67
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ser definida pela entidade solicitante.
712 20

37
bomba de infusSo: kvo/alarmes/programagdo da
infusdo/bolus/bateria : possui ; eq uipo : universal

06 Unid. 4.080,33 24.482.00

38

cadeira de banho/ higidnica: material de

confecASo/estrutura/capacidade/coletor: ago/ferro
pintadolfixalat1, 100 kg/com coletor; apoio do

braco/aooio o6s: oossui

t2 Unid. 307.70 3.692.40

39

cadeira de rodas adulto: material de

confecgio/apoio para bragos/apoio para
pes/elevaqlo de pernas: ago ou ferro
ointado/escamote6veVremovivel/com elevacdo

08 Unid. 1.r70.67 9.365,33

40

cadeira de rodas obeso material de confecdo: ago /
ferro pintado; bragos: fixo; elevagdo de pernas,
suporte de soro capacidade de 130 a l59kgl
escamote6vel/ removivel

08 Unid. 1.438.l7 1 1.505.33

4l

cadeira de rodas pedi6trica: material de

confecgSo/apoio para bragosiapoio para
p6s/elevaq6o de pernas: ago ou ferro
pintado/escamote5veVfixo/com elevacdo

08 Unid. 1.317,73 10.541,ft7

42
cadeira para coleta de sangue: assento e

encosto/bracadeira - estofado/rezul6vel
0l Unid. 759,20 759,20

43
cadeira: assento/ encosto - polipropileno / material
de confeccdo - aco / ferro pintado 92 Unid. 93,65 8.615,80

44
cama comum (nio hospitalar): tipo/ material de

confecclo/ acess6rios : simoles/madeira/colchdo
04 Unid. 759,20 3.036,90

4s

cama hospitalar tipo fawler el6trica: estrutura em
tubo de ago com tratamento antioxidante e

acabamento com pintura em ep6xi p6. movimentos
minimos: cabeceira, fawler, trendelemburg,
reverso do trendelemburg, cardiaoo, vascularo

elevagdo de altura e cpr. grades laterais
articul6veis e independentes fabricadas em
polietileno ou material compativel, dotada de

cilindro pneum6tico. motores e caixas de comando
blindados, resistentes d 6gua, poeira e outros
residuos, acionados atrav6s de controle remoto a
ho ou teclado de membrana localizado nas
grades/peseira. cabeceira e peseira removiveis
fabricadas em polietileno ou material compativel.
leito em estrutura fubular com tampos em chapa
metrilica perfuradas para respiro. para-choque de
protegSo em pvc, envolvendo toda a extensdo da
cabeceira e peseira. base revestida com tampa de
protegdo resistente a impactos. rodizios de no
minimo 4 polegadas de didmetro, totalmente em
material plastico com pelo menos dois freios em
diagonal. capacidade de carga de no minimo
l80ke. acompanha colchdo compativel. minimo

08 Unid. 15.117,00 120.936,00

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 3372-1798
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densidade 28. alimentag5o el6trica a
pela entidade solicitante.

a
ser definida
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46

cama hospitalar tipo fawler mecdnica: colchdo
hospitalar: minimo d 28; rodizios / grades laterais:
possui; material de confecgdo/manivelas/cabeceira
e peseira: aeo ou ferro pintadol2 manivelas/possui

t4 Unid. 7.230,70 t01.229,80

47

cama ppp: cama ppp manual com apoio de pernas
removivel, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo
para coleta de liquidos. base dividida em no
minimo 3 seg6es: dorso, assento. perneiras e
complemento da perneira removivel. com rodizios
e com grades na regiSo do dorso, injetadas e com
acabamento pintado em poliuretanos ou similar.
capacidade minima de 120 kg. acompanha colchEo
compativel com as dimens6es da cama.

01 Unid. 6.535,07 6.535,07

48

camara de conservagdo de imunobiol6gicos
temperatura de *2oc e *8oc, circulaglo de ar
forgado, contra porta, capacidade I20 a 300 / portra

de vidro duplo, polipropileno/ ago inoxidavel,
discador de emergencia, sistema de bateria de
emergencia, sistema de registro de dados/ 2 a 5

saveta ou orateleiras.

01 Unid. 16.s88,s0 16.588.50

49
cardioversor: m6dulo dea I bateria / bifasico /
comando nas p6s - ajuste, carga e disparo /
memoria de ecs / impressora

01 Unid. 21.204,00 21.204,00

50

carro de emerg6ncia: r6gua de tomadas - com cabo
de no minimo 1,50m I tibua de massagem /
suporte para dest-rbrilador / suporte para cilindro /
suporte de soro / gavetas no minimo 3 / confecglo
estrutura/ gabinete - ago I ferro pintado / material
de confecgdo do tampo - poliestileno / fibra ou
rnaterial superior.

02 Unid. 3.695,67 7.391,33

5l

carro maca avangado: leito: ago inoxid6vel;
estrutura: ago; elevagSo: hidr6ulica; suporte de

soro: possui; acess6rio(s): colchonete; capacidade:
at6 180 ke

01 Unid. I 1.605,33 11.605,33

52
caffo maca simples: material de confecgSo: aqo
inoxid6vel; suporte de soro/colchonete: possuil
possui; gades laterais:possui

I2 Unid. 3.578,67 42.944,00

53

carro para material de limpeza: material de
confecgdo: polipropileno; balde espremedorkit cl
mops liquido e p6, placa sinaliz. e pilsaco de vinil:
possui

04 Unid. 1.237,33 4.949.33

54
czrrro para transporte de materiais (diversos):
t-echado/ em ago inox/ altura de 90cm a 110cm x
largura de 50cm x comprimento de 50 a 70cm

04 Unid. 3.545,17 14.180,67

55
central de nebulizagSo: tipo/n" de saidas/suporte
com rodizios: compressor/de 3 a 4 saidas/possui;
potdncia: minimo de 114 de hp

01 Unid. 1.839,50 1.839,50
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^q.Dtvt_ zga
centrifuga laboratorial analogica - para tubos de 04
at6 30 amostras/dieital.

-TT7
01

it(}
Unid. 4.548,50 4.548.50

57 colposc6pio: aumento: variSvel: cdmera: possui 01 Unid. 22.140,33 22.140.33

58
comadre: material de confecgdo: ago inoxidrivel;
caoacidade: de 2.11 at6 3.51

10 Unid. 178,93 1.789.33

59

computador (desktop-brisico): especificaqdo
minima: que esteja em linha de produgio pelo
fabricante; computador desktop com processador
no minimo intel core i3 ou amd alO ou similar;
possuir I (um) disco rigido de 500 gigabyte;
memoria ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
modulos id€nticos de 04 (quatro) gigabytes cada,

do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior,
operando em modalidade dual channel; a placa
principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou
microbtx, conforme padrdes estabelecidos e

divulgados no sitio www.formfactors.org,
organismo que define os padrdes existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0

x16 ou superior; possuir sistema de detecglo de

intruslo de chassis, com acionador instalado no
gabinete; o adaptador de video integrado dever6
ser no minimo de 0l (um) gigabyte de mem6ri4
possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou
superior, suportar monitor estendido, possuir no
minimo 02 (duas) saidas de video. sendo pelo
menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port
ou dvi; unidade combinada de gravaq:do de disco
6tico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas
(com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 bot6es, scroll
(com fio); monitor de led 19 polegadas
(widescreen 16:9); interfaces de rede 10/10011000
e wifi padrSo ieee 802.11 blgln; sistema
operacional windows l0 pro (64 bits); fonte
compativel e que suporte toda a configwagdo
exigida no item; gabinete e perifdricos deverdo
funcionar na vertical ou horizontal; todos os

equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse
e monitor) devem possuir gradag6es neutras das
cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo
padrdo de cor; todos os componentes do produto
deverSo ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.

1,4 Unid. 4.582,00 64.148.00

60

computador port,itil (notebook): especificagdo
minima: que esteja em linha de produgdo pelo
fabricante; computador portitil (notebook) com
processador no minimo intel core i5 ou amd a10
ou similar; I (um) disco rigido de 500 gigabytes
velocidade de rotacdo 7.200 mm: unidade

08 Unid. 4.147,33 33.178,67
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combinada de gravagdo de disco 6tico cd, dvd
rom; mem6ria ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) m6dulos id6nticos de 04 (quatro) gigabyes
cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior;
tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen,
supoftar resolugdo 1.600 x 900 pixels; teclado
dever6 conter todos os caracteres da lingua
portuguesa, inclusive g e acentos, nas mesmas
posig6es do teclado padrdo abnt2; mouse touchpad
com 02 (dois) bot6es integrados; mouse optico
com conexdo usb e bot6o de rolagem (scroll);
interfaces de rede 10i100/1000 conector rj-45
fOmea e wifi padrdo ieee 802.llalblgln; sistema
operacional windows l0 pro (64 bits); bateria
recarreg6vel do tipo ion de lition com no minimo
06 (seis) celulas; fonte externa autom6tica
compativel com o item; possuir interfaces usb 2.0
e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 0l (uma)
vga, leitor de cart6o; webcam full hd (1080p);
dever6 vir acompanhado de maleta do tipo
acolchoada para transporte e acondicionamento do

equipamento; o equipamento dever6 ser novo, sem

uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12

n1eses.

7t2. 20

6l cron6metro - progessivo e regressivo T2 Unid. 242,50 2.910,00

62
dea - desfibrilador externo automStico:autonomia
da bateria/auxilio rcp/acess6rio(s) - 5A a 250
choques/ possui/ 1 par eletrodo

06 Unid. 9.432,00 56.592,00

63 destilador de 6eua - at6 5litros/hora o4 Unid. 1.672,33 6.689,33

64
detector fetal: tipo/tecnologia/display:
port6til/di sital/po s sui

04 Unid. r.237,50 4.950,00

65
divd: material de

confecAdo/revestimento/regulagem da cabeceira:
aco ou ferro pintado/estofado/oossui

0l Unid. 635,50 635,50

66 escada com2 degraus: aco inoxid6vel 52 Unid. 314,40 16.348,80

67
escada com 3 degraus: material de confecglo: ago

inoxidivel 06 Unid. 464,93 2.789,60

68 escada de 7 degraus: aluminio 04 Unid. 197,33 789,33

69
esfigmoman6metro adulto: tipoimaterial de

confecr;io da brapadeira - anal6eico/nylon
50 Unid. 177,27 8.863,33

70
esfigmomandmetro de pedestal - material de
confecgdo ago/ferro pintado, aplicagSo adulto,
bracadeira fecho nvlon/metal. tioo aneroide.

02 Unid. 662,30 1.324,60

71

esfigmoman6metro intantil: tipo/material
confecgdo da bragadeira - analogico/tecido
algod6o

de

em 30 Unid. 147,17 4.415,00

72
esfigmoman6rnetro obeso: tipo/material de
confec96o da bragadeira: anal6gico/tecido em
alsod6o

t2 Unid. 2r4,lo 2.569,20

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-l7g\
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estadidmetro: material de confecgdo/escala entre:
aluminio/0 a230 cm;

-Ttz
06

20
Unid. 539,19 3.235,12

74
estante: material de confecgdo: ago / ferro pintado ;
capacidade/ prateleiras: de 101 a 200 kg; possui
reforco

l6 Unid. 662,30 10.596.80

75

esteira ergom6trica: esteira ergom6trica para
exercicios de reabilitagio fisica. motor de no
minimo 2.0 hp, silencioso; inclinagdo eletrdnica ;
velocidade de no minimo 12 Irrrlhl. sensor de

batimento cardiaco hand grip; lona com medidas
aproximadas de: 120 x 38 cm; monitor de lcd;
minimo de 5 programas automdticos de velocidade
e inclinagdo; fung6es do painel: tempo, distdncia,
velocidade, calorias e batimento cardiaco. peso

suportado de no minimo 120 kg. alimentagio
el6trica a ser definida oela entidade solicitante.

0l Unid. 3.578,67 3.578,61

76
estetosc6pio adulto: duplo / auscultador ago

inoxid6vel
20 Unid. 177,27 3.545"33

-- estetosc6pio infantil: duplo / auscultador - ago

inoxidfvel
20 Unid. I13,70 2.274,00

78
ferro el6trico industrial: pot€ncia - at6 1.300 w /
descanso de silicone / reservat6rio externo

01 Unid. 769,33 769.33

79

foco cirurgico de solo movel: led 81.000 a 130.000
lux; sistema de emergdncia/bateria; pedestal com
rodizios; brago articulado; par de manoplas
autoclav6veis; aiuste de intensidade luminosa

01 Unid. 22.140,33 22.140,33

80

foco cirurgico de teto: foco cirurgico de teto com
duas cfpulas, com limpadas de led e controle
eletr6nico de intensidade que atenda as

especificag6es a seguir: fixagdo ao teto atrav6s de

haste central unica e devem possuir bragos
articulados independentes para cada cripula, que

permita os movimentos de torg6o, flexio e rotagio
em torno da haste central; pelo menos uma das

cripulas dever6 ser provida de sistema que permita
que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do
piso (altura da mesa cirurgica) com o foco
perpendicular ir mesma (iluminagio de cavidades);
para sustentaEdo das cripulas n6o deve ser

empregado sistema de contrapesos, mas sim,
sistema de freio adequado que permita que a

cripula fique estiivel na posigdo em que foi
colocada; sistema de suspensio leve, facilitando o
movimento e fornecendo r6pida estabilidade; cada
cripula dever6 ser dotada com sistema de
iluminagdo por luz branca fria led, fornecendo luz
corrigida de cor pr6xima ao branco natural;
emprego de sistema de redugSo de sombra;
filtragem eficiente de raios infravermelhos e

01 Unid. 54.183,33 54. 183,33

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 3372-1798
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reduglo de radiagdo ultravioleta; o indice de
reprodugdo de cores deve ser de 90 ou maior e
temperatura de cor de 42A0 k ou maior; a

intensidade luminosa de cada cirpula deverA ser
igual ou maior do que 100.000 lux, medidos a I
(um) metro de distAncia. a iluminagdo do campo
deve ser perfeita e isenta de sombras: cada cripula
deve possuir sistema eletr6nico de controle da
intensidade luminosa disposto no pr6prio brago da

cirpula com a utilizag6o de teclado tipo membrana
de f6cil higienizag5o e via manopla existente no

centro da cripula; protegSo do sistema eletr6nico
com fusivel, substituivel; manopla de focalizagdo
facilmente retir6vel sem a utihzagdo de

ferramentas e autoclav6vel, permitindo ajuste pelo
cirurgiio durante o procedimento e atrav6s de

painel eletr6nico; diAmetro de campo focal de 200

mm ou maior, para cada uma das cripulas; as

cripulas devem ser providas de sistema de

dissipagdo de calor voltada para fora do campo
cirurgico, impedindo aumento de temperatura
sobre o cirurgibo e paciente; vida irtil do sistema
de iluminacio led de 30.000 horas ou maior.

7 2 20

81
foco refletor ambulatorial: iluminacio - led / haste

- tlexivel
08 Unid. 772.60 6.180.80

82

fog6o industrial: fog6o industrial 06 bocas,
confeccionado em chapa de ago carbono com
pintura ep6xi, ou similar. grelhas e queimadores
em ferro fundido. deve possuir no minimo 3

queimadores simples e 3 duplos, porta panelas,
bot6es fixos e acuecimento a e6s tipo elp.

0l Unid. 1.538,50 1.538,50

83

forno industrial: forno industrial i gas ou el6trico,
confeccionado em ago inox, composto de no
minimo uma cdmara e uma grade corn dimens6es
internas minimas de 274 x 900 x 900 mm. porta
tino euilhotina com vidro temperado.

0l Unid. 2.44t.s0 2.441,50

84

fot6metro - fot6metro de chama na, k, li, com
compressor. resultados expressos em: meq/l ou
ppm. microprocessado. tipo de leitura: digital.
faixas de leitura meq/l mdppm. reprodutividade:
Io/o . gabinete: chapa de ago; pintura epoxi: (alta
resistdncia); acompanha: padrSes, compressor,
cateter, arame desentupidor, registro de g6s com
mansueiras. fuzivel e manual de instrucdo.

0l Unid. 7.090,33 7.090,33

85 tieezer comum: horizontal 01 porta at6 200 litros 01 Unid. 1.658,93 1.658,93
86 eeladeira/ refrigerador: de 260 a299 | 08 Unid. 1.658,93 13.271,47

87
glicosimetro: acess6rio(s): at6 50 tiras, lancetas e

lancetador t5 Unid. 83,62 1.254,25

88 impressora laser (comum): especificaqSo: que 08 Unid. 2.073.67 16.589,33

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP77.370-@0 - Centro - Fone: (63\ 33j2-ljg\
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esteja em linha de produgao pelo fabricante;
impressora laser com padrdo de cor
monocrom6tico; resolugio minima de 1200 x 1200
dpi; velocidade de 35 p6ginas por minuto ppm;
suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio;
capacidade de entrada de 200 prlginas; ciclo
mensal de 50.000 pSginas; interface usb; permitir
compartilhamento por meio e rede 10/100/100
ethernet e wifi 802.11 blgln; suportar frente e

verso autom6tico; o produto dever6 ser novo, sem
uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12

meses.

7 2 2(}

89 lanterna clinica: led l5 Unid. 83,62 1.254,25

90
laringosc6pio infantil: iluminagdo interna: f,rbra

optica / hal6gena - xenon; composigdo: 05 ldminas
risidas:

08 Unid. 1.438,l7 I1.505,33

9l
laser para fisioterapia: console I caneta 650 nm a

700 nm I caneta 830 nm a 905 nm: oossui
04 Unid. 5.070,27 20.281,07

92
longarina: assento/ encosto: polipropileno I
nirnero de assentos: 03 lusares

60 Unid. 434,83 26.090-00

93

manta t6rmica el6trica: manta t6rmica em nylon.
resistdncia internas de fibra de carbono com
isolamento em pvc evitando contato com qualquer
tipo de corrente el6trica. sistema de seguranga
atrav6s de termostatos garantindo nivel seguro da
ternperatua. forragSo interna em poli6ster com
proteqlo anti-chama. nylon plastificado e

impermedvel formando a terceira isolagdo el6trica
do produto. controlador de temperatura em 3

posig6es: desligado, m6dio e forte tamanho
aproximado: 1,45m x 0,70cm. potencia: 241 watts
. temperatura: de 55 a 60o graus. voltasem: 110v.

06 Unid. 535, I 7 3.211,00

94
mesa auxiliar: dimens6es min./ mat. confecgdo: 40
x 40 x 80 (cm) / aqo inoxiddvel; rodizios: possui 04 Unid. 635,50 2.542,00

95 mesa clnrglca mecaruca: 01 Unid. 3s.786.67 35.786,67

96

mesa de cabeceira com refeigdo acoplada: material
de confecgdo: madeira/ mdp/ mdfl similar;
gaveta/portas/rodizios: possui; acess6rio(s): mesa
de refeicdo

60 Unid. 1.237,50 74.250,00

97
mesa de cabeceira: material de confecgso:
madeira/ mdp/ mdf/ similar; portas I rodizios I
gaveta: possui

24 Unid. 986,67 23.680,00

9ti
mesa de escrit6rio: gavetas: O2; material de
confecgSo: madeira/ mdp/ mdf/ similar;
composiqio: simples

t6 Unid. 334,50 5.352,00

99
mesa de exames: material de confecgdo - ago
carbono pintado / ago in6x I capacidade - minima
de 150 kg / strutura - de 0l a02 savetas

08 Unid. t.672,33 13.378,61

100 mesa de mayo: aqo inoxid6vel t0 Unid. 585,33 5.853,33

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 3372-l1.gg
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mesa de reuni6o: tipo: redonda de 1,20 d; material
de confeccdo: madeira/ mdplmdf/ similar

7t3.
02

?o
Unid. 535.17 1.070.33

102

mesa ginecol6gica el6trica: acionamento el6trico:
subida, descida, encosto e perneira; comando:
pedal; acess6rio(s): cuba coletora, apoio de pernas
e calcanheiras regul6veis; capacidade: de 180 a

250 ke

01 Unid. 13.612,00 13.612.00

103

mesa ginecol6gica: posigio do leito: m6vel;
material de confecgSo: madeira com gabinete;
gabinete com portas e gavetas: possui

0l Unid. 2.240.83 2.240,83

1,44

mesa para computador: material de confec96o:
madeira/ mdp/ mdf/ similar: gavetas: de 0l a 02
gavetas

08 Unid. 297,67 2.381,33

105

mesa para impressora: estrutura: ago / ferro
pintado; dimensdes minimas: minimo de 50 x 40 x
70 cm: tampo: madeira/ mdp/ mdf/ similar

0t Unid. 157,20 157,20

106

microsc6pio laboratorial - microsc6pio laboratorial
biologico binocular de contraste de fase. pode ser
utilizado em patologia clinica ou para trabalhos de
pesquisa. tubo de observagdo com no minimo 160
mm de comprimento com cabegote binocular do
tipo siendetopf inclinado a 30o e rotagSo 360
graus, com ajuste de distincia interpupilar e ajuste
de dioptria para as duas oculares; rev6lver porta
objetiva para quatro objetivas; objetivas plana
crom6ticas de contraste de fase 10x ph, 40x ph
retr6til e l00x ph e imers6o, todas tipo o.g;
0l par de oculares de 10x plana de campo amplo
com 20 mm de didmetro, permitindo aumentos
conf,rgur6veis entre 100x e
1000x (desejivel possuir configuragdo opcional ate
1600x com oculares de 16x); platina mecinica
com superficie de drea minima
de 188 x 150 mm, divisdo de no minimo 0,1 mm,
charriot com controle para movimentos x e y e
fixagdo da l6mina; ajuste coaxial
de focalizagdo microm6trica e macrom6trica, com
knob independente, com controle de pressdo
(torque) exercida no ajuste grosso e trava de
sbguranga para limitar a altura e assim evitar dano
da ldmina e objetiva, a distdncia de ajuste vertical
do foco deve ter
no minimo 22 mm, com divis5o minima do ajuste
frno de 0,002 mm; acompanha para polarizaqdo,
ocular centralizadora, torreta
de contraste de fase; iluminador koehler el6trico
com coletor esf6rico, ldmpada de halogOnio de
6v/20w, com ajuste de
intensidade de luz; cabo de forQa com dupla

0l Unid. 10.100.33 10.100,33
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isolagdo e plug com tres pinos, dois fases e um
terra. manual de instrug6es e capa
para cobrir o microsc6pio; alimentagdo el6trica a

ser definida pela entidade solicitante.

7tg: 20

107

monitor multipar6metros: tamanho do monitor: de

10" a 12"; suporte p/ monitor: possui; 5 parimetros
b6sicos: ecglresp/spoZlpniltemp; tipo de monitor:
pr6 configurado

04 Unid. 15.385,00 61.s40.00

108
nebulizador port6til: tipo: compressor; nfmero de

saidas simultineas: 01
0l Unid. 240.83 240,83

109 negatosc6pio: ldmpada fluorescente: 2 corpos 04 Unid. 73s.83 2.943.33

110

no-break (para computador/impressora):
especificagdo minima: que esteja em linha de
produgdo pelo fabricante; no-break com pot€ncia
nominal de L,2 kva: potdncia real minima de
600w; tensdo entrada lI5ll27l220 volts (em
corrente alternada) com oomutagdo automftica;
tensdo de saida 110/ll5 ou 220 volts (a ser
definida pelo solicitante); alarmes audiovisual;
bateria interna selada; autonomia a plena carga
minimo 15 minutos considerando consumo de 240
wats; possuir no minimo 06 tomadas de saida
padrdo brasileiro; o produto deverii ser novo, sem
uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12

meses.

06 Unid. 936,50 5.619,00

llt oftalmosc6pio: composigSo: 5 abernras at6 19
lentes; iluminaqio: hal6gena 04 Unid. 1.137,17 4.548.67

t12
otosc6pio simples: iluminagSo: fibra optica I
hal6gena - xenon; composiglo: 5 a 10 especulos
reutiliz6veis

04 Unid. 685,67 2.742,67

113 oximetro de pulso: port6til (de mdo) com I sonsor 04 Unid 2.54r,83 10.167.33
t14 papagaio: material de confeccSo: aco inoxid6vel 10 Unid. 133,U3 1.339,33

ll5

poltrona hospitalar: descanso para os p6s:
integrado; reclinagdo: acionamento manual;
material de confecgso armagdo baixa: ago / ferro
pintado; assento/ encosto: estofado courvin;
capacidade: at6 120 kg

52 Unid. 1.287,67 66.959,67

ll6

processadora de tjlmes radiograficos - capacidade
de no minimo 70 filmes/horas, material
anticorrosivo, t-rlmes de raio x e mamografia, tipo
automiitico, tanques do revelador/fixador e dgm
minimo de 02litros.

0l Unid. 28.160,33 28.160,33

tt7

projetor multimidia (datashow): deve estar ern
linha de produqSo pelo t-abricante, deve possuir
tecnologia lcd com matriz ativa tft com l6 milh6es
de cores; resolugdo minima nativa de 1024 x 768 e
compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de
comunicagdo, sendo 0l (uma) vga e 0l (uma)
hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade

04 Unid. 1.839,50 7.359,00

Rua 07 de Setembro no 3l - CEp 77.370-000 - Centro _ Fone: (63\ 3372_l7gg
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minima de 2500 lumens; alto-falante integrado no
projetor com o minimo de lw de potdncia;
alimentagdo autom6tica 100-120v, 220-240v;
controle remoto ir, cabo de alimentagio, cabo vga;
manual do usu6rio; suporta apresentagdes a partir
de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de
pc); o equipamento dever6 ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento; garantia minima
de 12 meses.

7 2 eo

118
rampa com degraus: material de confecgdo:
madeira / similar; degraus: 04

04 Unid. 2.44t.s0 9.766,00

ll9

rampa para alongamento: rampa com formato de
cunha, construida em madeira marfim ou similar
com base e piso revestido em material
emborrachado antiderrapante. dimes6es
aproximadas (axlxb): 20 x 30 x 40cm.

04 Unid. 153,85 615,40

r20

roda de ombro: estrutura de fixagio: madeira;
material de confecESo da esffunra: ago / ferro
pintado; ajuste de altura da roda/manopla
rezul6vel: possui

0t Unid. 1.388.00 1.388,00

121
seladora: tipo/ aplicagdo: manual-mesa/ grau
cirurgico; 04 Unid. 1.237,50 4.950,00

122 serra para gesso: potCncia: de 180 w at6 350 w 01 Unid. 2.073.67 2.073,67

t23
sof6-cama hospitalar: dimens6es posig6o cama
comprimento: 188 at6 220 cm; revestimento
courvin

04 Unid. 1.940,00 7.760,00

124 suporte de hamper: ago inoxid6vel 08 Unid. 434,83 3.478,6 r-

t2s suporte de soro: tipo - pedestal / material de
confecgdo - aqo inoxid6vel 42 Unid. 384,67 16.156,00

t26

tela de projegdo: deve estar em linha de produgdo
pelo fabricante; tela projeg5o com trip6 retr6til
manual; 6rea visual de aproximadamente 1,80 x
1,80 m (+ ou - lO%); dever6 possuir estojo em
aluminio com pintura eletrostiitica resistente a
riscos e corros6es; possuir poste central com
resistdncia e sustentagdo suficiente para atender a
especificagdo da tela citada acima; dever6 possuir
superficie de projegdo do tipo matte white (branco
opaco) ou similar, que perrnita ganho de brilho;
possuir bordas pretas que permita enquadramento
da imagem; o equipamento dever6 ser novo. sem
uso, reforma ou recondioionamento; garantia
minima de 12 meses.

02 Unid. 829,47 1.659,93

t27
televisor: tamanho da tela: de 32" at6, 41,,; porta:
usb; tipo: led; conversor digital: possui; entrada:
hdmi; full hd: sim

l0 Unid. 1.739,17 17.391,67

128
tens - estimulador transcutdneo: ntmero de canais:
04 canais 04 Unid. 1.036,93 4.147,33

t29 04 Unid. 1.538.50 6.154.00
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ultrassom diagnostico sem aplicagdo
transesof6gica: equipamento transport6vel sobre
rod(zios com no minimo de 22000 canais digitais
de processamento para oferecer qualidade de
imagem sm modo 2d" modo m, modo m
anatomico. modo power doppler, modo color
doppler, modo doppler espectral e doppler
continuo. modo 2d- console ergon6mico com
teclas program6veis. tecnologia de feixes
compostos e tecnologia de redugio de ruido e

artefatos, zoom read/write. imagem trapezoidal -
possibilita aumentar em20oh o campo de visdo em
imagens com transdutor linear. imagem
harm6nica: fungdo com aplicagdo para todos os

transdutores. imagem harmdnica de pulso
invertido. modo mo modo power doppler. modo
color doppler. modo dual live: divisdo de imagem
em tela dupla de modo b + modo oolor, ambos em
tempo real. power doppler direcional. modo
doppler espectral. modo doppler continuo. tissue

doppler imaging (tdi) colorido e espectral. modo
triplex. pacote de c6lculos especificos. pacote de

c6lculos simples. tecla que permite ajustes r6pidos
da imagem, otimizando automaticamente os

pardmetros para imagens em modo b e modo
doppler. divisSo de tela em no minimo 1,2 e 4
imagens para visualrzagdo e an6lise de imagens em

modo b, modo m, modo power, modo color, modo
espectral, dual - modo de divisdo dupla de tela
com combinag6es de modos. sol'tware de imagem
panorimica com capacidade de realizar medidas.

software de an5lise autom6tica em tempo real da
curva doppler. permitir acesso ds imagens salvas
para p6s-anrllise e processamento. possibilitar
armazenar as imagens em movimento. cine loop e

cine loop save. p6s-processamento de medidas.
p6s-processamento de imagens. banco de palavras
em portugu€s. monitor lcd com no minimo 17

polegadas. deve permitir arquivarirevisar imagens.
frame rate de pelo menos 1.000 frames por
segundo. todos os transdutores multifrequdnciais,
banda larga. hd interno de no minimo 500 gb. 04

Unid. 132.116,67 132.r16.6701

portas usb no minimo. minimo de 03 portas ativas
para transdutores. passivel de upgrade paru
tecnologia de aquisigio de imagens 4d.
conectividade de rede dicom. dicom 3.0 (media
storage, verification, print, storage,
storage/commitment, worklist, query - retrieve,

onnance edure
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ultrassom para fisioterapia: frequOncia: I e 3 nhz;
tela lcd: possui; modo de emissdo/ operagdo:
continuo e pulsado

04 Unid. 1.438,l7 5 75) 6'7

t32
ventilador de teto/ parede: composigdo/ tipo: 3 ou
4 oi.slparede

04 Unid. 299,66 1.198.64

133

tablet 39. 10' sistema android processador quand-
core l.3ghz conexdo wifi e blutetooth dual c0mera
memoria ram 2gb, memoria interna 16gb bateria
litio capacidade de 5.ooo mah, cdmera frontal
2.omp tazeira 5.omp dimensOes 50,0x170x9, 9
oeso 520e

56 Unid. 1.936,67 108.4s3,33

Atrlllfi_ 2(}a7 t

OBS: Para facilitar e agllizar o julgamento dos produtos, na data e hor6rio previsto p^ra a abeftura

do certame, favor trazer sua proposta em pen drive no formato Word ou Excel.

4. DOTACAO OnCaMENTARTA

4.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correr6 d conta de recursos do orgamento do
Fundo Municipal de Sairde de Natividade - To, onde a dotagSo orgament6ria, fontes e elemento de

despesa s6o as do orgamento vigente, as quais ser6o verificados os seus saldos e empenhadas, no
momento da requisigdo de compra de cada item.

5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

5.1. Os produtos deverio ser entregues junto ao almoxarit'ado central do Fundo Municipal de

Saride de Natividade - To, ou em local determinado pela Solicitante, no prazo mdximo de at6 48
(quarenta e oito horas) ap6s a entrega da solicitagSo/requisigdo de compras emitida pelo Fundo
Municipal de Saride, no qual as solicitaq5o/requisigdo de compras poderdo ser enftegue na pr6pria
loja ou enviadas via Fax ou e-mail pelo setor requisitante.

5.2 - Deverf fornecer os produtos, em boas condigOes de uso e dentro do prazo de validade, bern
como, possuir todas as especificag6es exigidas pela legislaqdo vigente; 

:

5.3 Assumir todos os custos e prejuizos durante o fornecimento do produto, causados a terceiros
por agio ou omiss5o pr6pria, de inteira responsabilidade da contratada.

6. DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento ocorrerii ap6s o recebimento do objeto, e entrega da nota fiscal, que ser6
atestada e encaminhada ao setor competente para pagamento, no qual serd pago ate 30 (trinta) dias
ap6s a entrega dos produtos, ou de acordo com a disponibilidade financeira do Fundo Municipal
de Saride de Natividade - To.

7 - DAS OBRTGAC6ES OA CONTRATANTE

7.1 - Receber os produtos de acordo com as especificag6es.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: rc3\ 3372-1798
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7 .2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Refer6ncia. ;

7.3 - Comunicar a empresa contratada, quando da apresentagio de defeito nos produtos, para a
sua devida substituic6o.

7.4 - Garantir o cumprimento de todas as cliusulas contratuais.

7.5 - Promover, atrav6s de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizaglo dos produtos
entregues, observando os aspectos quantitativos e qualitativos.

7.6 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigag6es
dentro das normas e condig6es contratuais.

7.7 - Exercer a fiscalizagdo por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.o

8.666t93.

8 - DAS OBRTGAq6ES Ua CONTRATADA

8.1 - A empresa deverS entregar os produtos junto ao Fundo Munioipal de Saride de Natividade -
To, sem qualquer 6nus ao erario municipal no pr.vo miiximo de 48 (quarenta e oito lroras) horas
apos a soliciagao do produto junto ao contratante, no qual as solicitag6es/requisig6es de compras
poder6o ser entregue na propria loja ou enviadas via Fax ou e-mail pela setor requisitante;

8.2 - Substituir os produtos se o mesmo apresentar defeito de fabricagdo, de acordo com o
estabelecido no C6digo de Defesa do Consumidor.

8.3 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto a substituigdo dos produtos, dentro do
periodo de garantia, quando do envio de outra localidade.

8.4 - A empresa dever6 fomeoer os produtos dentro das normas exigidas pelo INMETRO -
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizaqdo e Qualidade Industrial e ABNT - AssociaEio
Brasileira de Normas T6cnicas.

8.5 - O prazo de garantia ser6 contado a partir da data de emissdo da nota fiscal de venda do
produto.

8.6 - A empresa dever6 manter, durante toda a execugSo deste contrato, em compatibilidade com
as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de habilitagio (INSS, FGTS, Tributos
Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualiticag5o exigidas na licitagio, de acordo com o
art.55, XIII, da Lei8.666193 - Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da bo'a tecnica e
qualidade, nos termos da proposta;

8.7 - Fica a cargo da contratante, exercer, ampl4 irrestrita e perrnanente fiscalizagSo durante toda
a entrega do objeto, bem como, estabelecer pardmetros e diretrizes na entrega, aplicanclo d
Contratada, nos termos da regulamentagio pr6pria, sang6es cabiveis pelas inliag6es acaso
verifi cadas, apos devidamente apuradas.

8.8 - Assumir todos os custos relativos a entrega dos produtos correr6 por conta da contratada,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e outros.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.37G000 - Centro - Fone: (63) 33'12-1799
E-mail: licitacao.natividade I 9(dr.smail.com
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8.9 - O proponente que for adjudicado ganhador desta licitagio arcarh com todas as taxas,
transporte, fretes e impostos que vierem a incidir sobre os mesmos.

9 - VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS:

- O prazo de vigdncia da presente ata de registro de pregos e de I (um) ano, de acordo com a
10.520 de 17 de julho de 2002 e demais nornas pertinentes, contados a partir da publicagio da

r0 - DrsPosrQoES GERATS:

10.1 - O prazo de garantia dos produtos ora licitados devera ser de acordo com o exposto no eclital

e de acordo com o fabricante:

10.2 - A contratada dever6 indicar pessoa respons6vel pelo acompanhamento de entrega e

pagamento com poderes para dirimir eventuais drividas, solucionar quest6es nio previstas no

contrato e apresentar solugdes pr6tioas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente

termo de refer€ncia.

10.3 - Os Objetos deverio ser de primeira linha. sendo que a qualidade dos produtos, objeto desta

licitaglo dever6 estar de acordo com os padrdes e exig€ncias da ANVISA - Ag€ncia Nacional de

Vigilincia Sanitaria, Minist6rio da Sairde e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia.
Normalizagdo e Qualidade Industrial) ou demais orgios fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de

Excelente Qualidade fornecendo as garantias necess6rias conforme o c6digo de detbsa do

consumidor. Nos casos referentes d garantia ou reposiglo dos produtos deve ser realizada no prazo

miximo de24 horas.

Natividade -To,2l de Fevereiro de2020.
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ANEXO. II
PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PRECOS N.o 004/2020

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS N" I2O2O.

Contrato de fornecimento de produtos de que entre si fazem. de um lado o Fundo
Municipal de Saude de Natividade, Estado do Tocantins, pessoa juridica de direito pfiblico
interno, inscrito no CNPJ (MF) sob n.' 12.244.61 1/0001-64, neste ato representado pelo seu atual

Gestor o Senhor WILKER FERNANDO LOURENQO DE OLIVEIRA. portadora do CPF:
002.802.581-43 e RG:408827 - SSP-TO -2" via, residente neste Municipio, aqui denominada
simplesmente CONTRATANTE e, de outro, a empresa ., CNPJ no......................... coln
sede na no ..............., bairro ................, cidade ..., vencedora e adjudicatinra
do Pregio Presencial para Registro de Pregos n' A0412020, supra referido, doravante denominada

simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento objetivando registrar os

pregos dos produtos discriminados na cl6usula primeira, em conformidade com o ajustado a

seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA _ OBJETO.
1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de prego, pa.ra o fornecimento de materiais

permanente diversos, destinados a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Saride de

Natividade - To, em virtude da demanda existente, conforme edital do Pregio Presencial para

Registro de Pregos n' 0A412020 e a proposta da detentora, cujos termos s6o parte integrante do

presente instrumento.

cLAusuLA SEGUNDA - DO PRECO.
Os pregos unit6.rios ofertados no pregdo presencial para registro de pregos foram os seguintes:

Itens DescriEdo dos produtos Unid. Quant. Valor
Unit6rio

Valor
Total

Valor Global ........R$:

2-2 as pregos a serem pagos d DETENTORA serdo os vigentes na data da orclem de

fornecimento, independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os pregos registrados constituirdo a rinica e completa remuneraqdo pelos tbrrrecimentos dos
produtos objeto desta Ata de Registro de Preqo, incluido frete at6 os locais de entrega, a serem
indicados pelos 6rgdos ou entidades solicitantes.

cLAusuLA TERCETRA - DO R-EAJUSTE DE pREqO.
3.1 Ndo haver6 reajuste do prego registrado.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.37G000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
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3.2 O prego registrado poder6 ser adequado pelo Departamento de compras em fungdo da

dinimica do mercado, com elevagdo ou redugio de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte
metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitagdo da DETENTORA, o preqo registrado poder6 ser revisto
em decorr€ncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, cabendo ao 6rgdo

respons6vel convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O prego registrado poderd ser majorado mediante solicitagdo da DETENTORA, desde que

seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variagio de pregos do mercado,

tais como tabelas de fabricanteso notas fiscais de aquisigio do produto acabado ou de mat6rias-
primas, etc.

3.2.3 O novo prego somente ser6 vdlido ap6s sua publicaqdo no Di6rio Oficial da Uni6o e

publicagdo no Placard Oficial do Fundo Municipal de Sairde e Placard Oficial da Prefeitura

Municipat de Natividade - To. para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados

entre a data do pedido de adequagio e a data da publicagdo, o novo prego retroagirS i datado

pedido de adequag5o formulado pela detentora'

CLAUSULA QUARTA _ VALIDADE DO REGISTRO DE PREqO.
4.1 O pruo de vig0ncia da presente ata de registro de pregos 6 de um ano, de acordo com a lei

10.520 de 17 de julho de2002 e demais norrnas pertinentes, contados a partir da publicag[o da

ata.

6LAUSULA QUINTA . DAS CoNDIQOES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE

ENTREGA.
5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, inclusive

fiete, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugio do

contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;

5-Z A Fundo Municipal de Saride nlo estar6 obrigado a adquirir os produtos da detentora desta ata

de registro de prego; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o abastecimento das

nossas Unidades de Saude.

5.2.1 As unidades requisitantes deverdo certificar-se da conveni€ncia de utilizarem a presente ata

de registro de prego, realizando pr6via pesquisa dos pregos coffentes no mercado para

fornecimento do produto, nas mesmas condig6es previstas neste instrumento.

5.3 Os contratos de fornecimento apenas estardo caracterizados ap6s o recebimento pela

DETENTORA das ordens de fornecirnento emitidas pelas unidades requisitantes as quais deverdo

ter sido precedidas da emissdo da competente nota de empenho, para cuja retirada a

DETENTORA ter6 o prazo de tr€s dias riteis, contados de sua convocagdo para faz€-lo.

5.4 A entega da nota de empenho e a assinatura do termo conhatual (quando este for exigivel)
ficardo condicionadas d apresentagdo, pela DETENTORA, dos seguintes documentos,

devidamente atualizados:

5.4.1 Certiddo negativa de d6bitos para com a Seguridade Social - CND/INSS;
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5.4.2 Certifrcado de regularidade de situagio perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS. i

5.5 A DETENTORA estar6 obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas

durante a vig€ncia da presente ata de registro de prego, mesmo que a respectiva entrega esteja

prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo rn6dio mensal previsto no

item.

5.1 e as disposig6es do item 5.2, ambos desta cl6usula.

5.5.1 PoderSo extrapolar-se as quantidades de consumo m6dio estimado, desde que haja expresso

anu€ncia da detentora e necessidade do Fundo Municipal de Saude.

5.6 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em oficios, memorandos, fac-similes ou outro

tipo adequado de documento, deverio conter data de expedigdo, quantidade pretendida, prego

unit6rio e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsivel pela unidade

requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se atrav6s de fac-simile), a DETENTORA

deverf dela passar recibo na c6pia que necessariamente lhe acompanhar6, devolvendo-a i unidade

requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisiglo e de liquidagdo e

pagamento.

5.7 Por ocasilo de cada fornecimento, a DETENTORA dever6 observar rigorosamente as

especificag6es t6cnicas do produto, que dever6 ser entregue de acordo com o licitado.

5.8 A DETENTORA obriga-se a entregar os produtos com validade equivalente a pelo menos 2/3

(dois terqos) do prazo de validade total. Na hip6tese de absoluta impossibilidade de cumprimento

desta condigdo, devidamente justificada e previamente avaliada pela instincia gestora das Atas de

Registro de Pregos - departamento de pregos, o Fundo poder6, excepcionalmente, admitir a

"rrt "gu, 
obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituiqio, d vista

da inviabilidade de utilizag6o dos medicamentos no periodo de validade.

5.9 Os produtos deverSo ser apresentados de acordo com as especificag6es t6cnicas e demais

disposiq6es do anexo I.

5.10 O prazo m6ximo para entrega do produto ser6 de 48 (quarenta e oito horas) horas, contados

da data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.

5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-6 por todos os prejuizos que porventura ocasione o

Fundo Municipal de Saride ou a terceiros, em razSo da execugdo dos fornecimentos decorrentes da

presente Ata.

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento serf em ate 30 (trinta) dias contados da data t-rnal do adimplemento de

cada fornecimento ou de acordo com a disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Sairde.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverii submeter i unidade requisitante d

competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de

empenho.
Rua0TdeSetembrono,?,t;iLt"J,1;',,1h133,;B,lll1,;.f,:i:"3)3372-t7e*
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6.2.1 Nas hip6teses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentagdo necessiria
ao pagamento, o prazo ser6 interrompido e reiniciar6 a partir da data em que se der a

regularizagdo.

6.2.2Para atestar o recebimento definitivo dos produtos entregues, as unidades requisitantes terio
o prazo de cinco dias riteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes neo poderdo receber material diferente daquele objeto do registro

de prego, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentagdo apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido
ser6 depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a crit6rio da Secretaria de Finangas.

cLAusuLA sr0TIMA - DAS ourRAs oBRrcACOns o.q, DETENToRA
7.1 A DETENTORA ser6 respons6vel pela seguranga do trabalho de seus empregados, em

especial durante o transporte e descarga dos materiais.

7.2 A DETENTORA dever5 arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas,

sociais, previdenci6rios, fiscais ou comerciais.

7.3 A DETENTORA estar6 obrigada a comparecer, sempre que solicitada. d sede da unidade

requisitante, a fim de receber instrug6es, participar de reuniOes ou para qualquer outra finalidade

relacionada ao cumprimento de suas obrigag6es.

7.4 ADETENTORA deverS observar todas as norrnas legais vigentes, obrigando-se a manter as

condig6es de habilitag6o exigidas no procedimento licitat6rio que precedeu a celebragSo da

presente Ata de Registro de Prego.

CLAUSULA OITAVA _ DAS PENALIDADES
8.1 Al6m das sang6es previstas no oapitulo IV da Lei Federal n" 8.666193 e demais normas

pertinentes, a DETENTORA estari sujeita is penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de prego, multa de20Yo (vinte por cento)

sobre o valor estimado do consumo m6dio mensal multiplicado por 12 (doze) meses:

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando

exigivel este), multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na entrega dos produtos, multa diriria de Io/o (um por cento) sobre o valor
da partida em atraso. A partir do l0'(d6cimo) dia de afiaso, configurar-se-6 inexecuqdo total ou
parcial do contrato, com as consequ€ncias dai advindas;

CLAUSULA NONA _ DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA.
9.1 A presente ata de registro de prego poder6 ser cancelada pela administragdo, as'segurado o
contraditorio e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condig6es estabelecidas no presente instrumento ou norrnas legais aplic6veis
d esp6cie;

Rua 07 de Setembro no 31 - CEP 77.37U000 - Centro - Fone: (63) 33'72-l'798
E-mail : licitacao. natividade I 9(d, email. c om
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9.1.2 N6o firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos
previstos;

9.1.3 Ndo aceitar reduzir o prego registrado na hip6tese de este tomar-se superior aos praticados
no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, a presente ata tamb6m poder6 ser

cancelada por razdes de interesse p0blico.

9.3 A comunicagdo do cancelamento do prego registrado, nas hip6teses previstas nos'itens 9.1 e

9.2 desta cl5usula, ser6 feita pessoalmente ou por correspond€ncia com aviso de recebimento.

9.4Esta Ata de Registro de Prego poder6 ser rescindida nas hipoteses de rescisio dos contratos

em geral, com as consequdncias legalmente previstas.

cLAusuLA DfcrMA - DAS DISPosIqOBs cnnars
10.1 Fica eleito o foro da comarca do Municipio de Natividade - To, para dirimir as eventuais

controv6rsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e

achado conforme, € assinado em tr€s vias de igual teor.

20.........

CONTRATANTE: Wilker Fernando Lourengo de Oliveira
Gestor do Fundo Municipal

CONTRATADO:

Testemunhas:
1) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 3372-1798
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ANEXO - III
pnncAo rRESENCTAL rARA REGrsrRo DE pRneos N'. 004/2020.

rERMO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ........ com sede na..........

atrav6s de seu representante legal infra-assinado, credencia o (a) Senhor(a) , portador

do CPF: e da c6dula de identidade no .................., expedida pela SSP/......, outorgando-

the plenos poderes para represent6-1a na sessdo pfblica do Pregdo Presencial Para Registro de

Pregos n'. 00412020, objetivando a contrataglo de empresa pala o fornecimento de materiais

permanente diversos, destinados a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Saride de

Natividade - To, em virtude da demanda existente, em especial para formular lances verbais e

para interpor recursos ou deles desistir.

,-de de 2020.

WX
CNPJ:

OBS: E obrigat6rio a apresentagio deste documento, mesmo se o representante for
proprietirio, s6cio ou procurador da empresa.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail: licitacao.natividade I 9G),email.com
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ANEXO _ IV

PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREqOS N'. 004/2020

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: A contratagdo de empresa para

destinados a suprir as necessidades junto ao

virtude da demanda existente.

o fomecimento de materiais petmanente diversos,
Fundo Municipal de Saride de Natividade - To, em

A empresa estabelecida na

inscrita no CNPJ sob no

i;;;ilffi; - i;;;,";;;;i;;;il*X,T.'"? fi:fi:,f JTffi.:'i?ff",XT,i:'3;f,.1;,,'.Ht,i:
planilha de especificag6es, quantitativos e pregos. em anexos. :

Declaramos que os pregos contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais cotno:

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administragdo, materiais, servigos' encargos

sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necess6rios ao cumprimento integral do objeto deste

Edital e seus anexos

A proponente obriga-se a cumprir o plazo de entrega previsto no edital.

A validade desta proposta 6 de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessSo

priblica de pregdo.

,_de de 2020.

XXWXXX
CNPJ:

Observar as demais exig6ncias contidas no edital em relagio ir elaboragio da proposta de

preqos, especialmente aquelas passiveis de desclassificagflo.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77 .37U000 - Centlc - Fone: (63) 33'12-1798
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ANEXO - V
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS No 004t2020

DECLARAqAO DE INEXISTONCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Aempresa,inscritanoCNPJn.o-,sediadadeclara,
sob as penas da lei, que at6 esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo e

contratagdo no processo licitatorio de Pregdo Presencial Para Registro de Pregos N." 004/2020,

promovido pelo Fundo Municipal de Sairde de Natividade - To, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorr€ncias posteriores.

de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 33'12-1798
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ANEXO _ VI
pnncAo rRESENCTAL nARA REGISTRo DE pREeos N" 004/2020

DECLARACAO DE euE A EMpREs,q. NAo rJTrLrzAvtAo-nr-oBRA DE pESSoA
MENOR DE IDADE

A empresa , inscrita no CNPJ r1.o _, por intermedio de seu

representante legal o(a) Senhor(a) ..............!.!......, portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no ............. DECLARA, p&ra fins do disposto no inciso V. do art.27 da

Lei no 8.666193, acrescido pela Lei n" 9.854199, que nio emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz

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

. de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
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ANEXO _ VII
PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREQOS N' 004t2020

DECLARACAO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa ......, inscrita no CNPJ r.o ..................0

representante legal o(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de

e do CPF no .........,.,, DECLARA,para fins do disposto no inciso

10.520102, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagio d presente

por interm6dio de

Identidade no

VII, arligo 4o, da

licitagio.

n.oLei

,_de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 71.37G000 - Centro - Fone: (63) 3372-l'198
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ANEXO _ VIII
PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PREQOS N" 004/2020.

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQI.JENO PORTE

A empresa ...., inscrita no CNPJ no ................, por intennedio de seu

representante legal o(a) Senhor(a) ............, portador (a) da Carteira de Identidade no ........... e de

CPF no DECLARA t pdta. fins do disposto no Edital do PREGAO
PRESENCIAL no 00412020, objetivando a contrataglo de empresa para o fornecimento de

materiais permanente diversos, destinados a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de

Sairde de Natividade - To, em virtude da demanda existente, em conformidade com as

quantidades e especificag6es constantes no Termo de Referdncia no anexo I do presente edital),
sob as sang6es administrativas cabiveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, 6

considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3o da Lei Complementar no 12312006:

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE. conforme inciso II, art. 3" da lei Cornpletnentar n"

123112006.

DECLARA ainda que a empresa estii excluida das vedagdes constantes do par6grafo 4o do artigo

3o da Lei Complementar no I23, de 14 de Janeiro de 2006.

de .............................de 20

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: .

OBS.: A declaraglo acima dever6 ser assinalada com um "X", ratificando-se a condiglo juridica
da empresa licitante e ter a assinatura do representante legal.

Esta declaragflo deveri ser entregue ao Pregoeiro, ap6s a abertura da Sess6o, antes e

separadamente dos envelopes (Proposta de Prego e llabilitaqio) exigidos nesta licitaqlo,
pelas empresas que pretenderem se beneticiar nesta licitagio do regime diferenciado e favorecido
previsto Lei Complementar n" 12312006.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 7737U000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail : licitac ao. nati vidade I 9(d) email. c om
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ANEXO _ IX

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE pREqOS N" 004/2020.

DECLARACAO DE ACEITAqAO DAS CONDICoES DESTE EDITAL

Ilmo. Senhor.
rivIO BRITO BRANDAO;
Pregoeiro Oficial.
NESTA

DECLARO, sob as penas da lei, que aceito as condig6es estabelecidas nesta licitagio. bem como

as clausula do Edital e seus Anexos, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame do

Pregdo Presencial Para Registro de Prego n" 00412020.

de 20_

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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ANEXO X

PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREQOS N" 004/2020.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Aos dias do m6s de2020, o Fundo Municipal de Sairde de Natividade, Estado
do Tocantins, pessoa juridica de direito pirblico interno, inscrito no CNPJ (MF) sob n.'
12.244.61110001-64. nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de2002, publicada no D.O.U.
de 18 de julho de 2002, e das demais norrnas legais aplic6veis, em face da classificagdo da

proposta apresentada no Pregdo Presencial para Registro de pregos n" 00412020, resolve registrar
os preqos para futura contrataElo de empresa para o fornecimento de materiais permanente

diversos, destinado a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Sairde de Natividade -
To, em virtude da demanda existente, tendo sido os referidos pregos oferecido pela empresa cuja
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA _ OBJETO.
1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de prego, para fornecimento de insumos,

equipamentos e medicamentos odontol6gicos diversos, destinados a suprir as necessiclades junto
ao Fundo Municipal de Saude de Natividade - To, em virtude da demanda existente, conforme

edital do Pregdo Presencial para Registro de Pregos n" 00412020 e a proposta da detentora, cujos
termos sdo parte integrante do presente instrumento.

cLAusuLA SEGUNDA - DO PREqO.
Os pregos unitarios ofertados no pregdo presencial para registro de preqos foram os seguintes:

EMPRESA:
CNPJ:

2.3 Os pregos a serem pagos e DETENTORA serdo os vigentes na data da ordem de

fornecimento, independentemente da data da entrega do material. ,

2.3 Os pregos registrados constituirio a rinica e completa remuneragdo pelos tbmecimentos dos

produtos objeto desta Ata de Registro de Prego, incluido tiete at6 os locais de entrega, a serem
indicados pelos 6rgdos ou entidades solicitantes.

cLAusuLA TERCETRA - DO R-EAJUSTE DE PRECO.
3.1 N6o haver6 reajuste do prego registrado.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail: licitacao.natividade I 9(d.email.com
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3.2 O prego registrado poder6 ser adequado pelo Departamento de compras em fungdo da
dinimica do mercado, com elevagdo ou redugSo de seu respectivo valor. obedecendo a seguinte
metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitagdo da DETENTORA, o prego registrado poder6 ser revisto
em decorrdncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, cabendo ao 6rgdo

responsivel convocar a detentora para estabelecer o novo valor; '

3.2.2 A prego registrado poder6 ser majorado mediante solicitagSo da DETENTORA, desde que

seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variag6o de pregos do mercado,

tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisiglo do produto acabado ou de mat6rias-
primas, etc.

3.2.3 O novo prego somente ser6 v6lido ap6s sua publicagdo no Diririo Oficial da UniSo e

publicagdo no Placard Oficial do Fundo Municipal de Satde e Placard Oficial da Prefeitura

Municipal de Natividade - To, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados

entre a data do pedido de adequagio e a data da publicagdo, o novo prego retroagir6 d datado

pedido de adequagdo formulado pela detentora.

CLAUSULA QUARTA _ VALIDADE DO REGISTRO DE PRECO.
4.1 O prazo de vig€ncia da presente ata de regisfio de preqos 6 de um ano, de acordo com a lei
10.520 de 17 de julho de 2002 e demais norrnas pertinentes, contados a partir da publicagio da

ata.

cLAusuLA QUTNTA - DAS CONDTqOES DE FORNECTMENTO E DO PRAZO DE
ENTREGA. J

5.1 Responsabilizar-se portodas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, inclusive

tiete, encargos ftabalhistas, previdenciirios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do

contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;

5.2 O Fundo Municipal de Saride n6o estar6 obrigado a adquirir os produtos da detentora desta ata

de registro de prego; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o abastecimento das

nossas Unidades de Sairde.

5.2.1 As unidades requisitantes deverf,o certificar-se da conveni€ncia de utilizarem a presente ata

de registro de prego, realizando pr6via pesquisa dos pregos correntes no mercado para

fornecimento do produto, nas mesmas condig6es previstas neste instrumento.

5.3 Os contatos de tbrnecimento apenas estario caracteizados ap6s o recebimento pela

DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes as quais deverSo

ter sido precedidas da emissdo da competente nota de empenho, para cuja retirada a

DETENTORA ter6 o prazo de tr6s dias riteis, contados de sua convocagdo para faz€,-lo.

5.4 A entega da nota de empenho e a assinatura do termo contatual (quando este tor exigivel)
frcardo condicionadas ir apresentagSo, pela DETENTORA, dos seguintes documentos,
devidamente atualizados:

5.4.1 Certiddo negativa de d6bitos para com a Seguridade Social - CND/INSS;

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1198
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5.4.2 Certifrcado de regularidade de situagdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS.

5.5 A DETENTORA estari obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas
durante a vig€ncia da presente ata de registro de prego, mesmo que a respectiva entrega esteja
prevista para data posterior a de seu termo frnal, observado o consumo m6dio mensal previsto no
item.

5.1 e as disposig6es do item 5.2, ambos desta cl6usula.

5.5.1 Poderio extrapolar-se as quantidades de consumo m6dio estimado, desde que haja expresso

anu0ncia da detentora e necessidade do Fundo Municipal de Sairde.

5.6 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em oficios, memorandos, fac-sitniles ou outro

tipo adequado de documento, deverdo conter data de expedigdo, quantidade pretendida, prego

unit6rio e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsrivel pela unidade

requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecirnento (salvo se atrav6s de fac-sirnile), a DETENTORA

deveri dela passar recibo na c6pia que necessariamente lhe acompanhar6, devolvendo-a i unidade

requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisigdo e de liquidagdo e

pagamento.

5.7 Por ocasido de cada fornecimento, a DETENTORA dever6 observar rigorosamente as

especificag6es t6cnicas do produto, que dever6 ser entregue de acordo com o licitado.

5.8 A DETENTORA obriga-se a entregar os produtos com validade equivalente a pelo menos 2/3

(dois tergos) do prazo de validade total. Na hipotese de absoluta impossibilidade de cumprimento

desta condigdo, devidamente justificada e previamente avaliada pela instincia gestora das Atas de

Registro de Preqos - departamento de pregos, o Fundo poder6, excepcionalmente, admitir a

entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituigSo, d vista

da inviabilidade de utilizagdo dos medicamentos no periodo de validade.

5.9 Os produtos deverdo ser apresentados de acordo com as especificagdes t6cnicas e demais

disposig6es do anexo I.

5.10 O prazo miiximo para entrega do produto ser6 de 48 (quarenta e oito horas) horas, contados

da data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.

5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-A por todos os prejuizos que porventura ocasione o
Fundo Municipal de Saride ou a terceiros, em rczdo da execugdo dos fornecimentos decorrentes da

presente Ata.

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento ser6 em at6 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de

cada fornecimento ou de acordo com a disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Sa0de.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverii submeter i unidade requisitante d

competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de
empenho.
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6.2.I Nas hip6teses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentageo necessiria
ao pagamento, o prazo ser6 interrompido e reiniciar6 a partir da data em que se der a
regularizagdo.

6.2.2Para atestar o recebimento definitivo dos produtos entregues, as unidades requisitantes ter6o
o prazo de cinco dias fteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes nio poderdo receber material diferente daquele objeto do registro
de prego, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentagdo apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido
ser6 depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a crit6rio da Secretaria de Finangas.

cLAusuLA SETTMA - DAS ourRAs OBRIGACOES o.q, DETENTORA :

7.1, A DETENTORA ser6 responsdvel pela seguranqa do trabalho de seus empregados, eln
especial durante o transporte e descarga dos materiais.

7.2 A DETENTORA deverS arcar com todos os encargos de sua atividade, sejarn eles trabalhistas,

sociais, previdenci6rios, fiscais ou comerciais.

7.3 A DETENTORA estarS obrigada a comparecer, sempre que solicitada, d sede da unidade
requisitante, a frm de receber instrug6es, participar de reuniOes ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigag6es.

7.4 A DETENTORA dever6 observar todas as nonnas legais vigentes, obrigando-se a tnanter as

condigdes de habilitagdo exigidas no procedimento licitat6rio que precedeu a celebraqSo da

presente Ata de Registro de Preqo.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 Al6m das sangdes previstas no capitulo IV da Lei Federal n" 8.666/93 e dernais normas
pertinenteq a DETENTORA estari sujeita is penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de prego, multa de20o/o (vinte por cento)
sobre o valor estimado do consumo m6dio mensal multiplicado por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar conffato de forrrecimento (quando

exigivel este), multa de lloh (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na entrega dos produtos, multa di6ria de lo/o (um por cento) sobre o valor
da partida em atraso. A partir do l0o (d6cimo) dia de atraso, configurar-se-f inexecugdo total ou
parcial do contrato, com as consequOncias dai advindas;

CLAUSULA NONA _ DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA.
9.1 A presente ata de registro de prego poder6 ser cancelada pela administragdo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condig6es estabelecidas no presente instrumento ou nonnas legais aplicdveis
d esp6cie;
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9.1.2 Ndo firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de emoenho.
previstos;

nos prazos

9.1.3 N6o aceitar reduzir o prego registrado na hip6tese de este tomar-se superior aos praticados
no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, a presente ata tamblm poder6 ser

cancelada por raz6es de interesse pirblico.

9.3 A comunicagdo do cancelamento do prego registrado, nas hipoteses previstas nos itens 9.1 e

9.2 desta cl6usula, ser6 feita pessoalmente ou por correspond€ncia com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Prego poderA ser rescindida nas hipoteses de rescisdo dos contratos
em geral, com as consequdncias legalmente previstas.

cLAusuLA DECIMA - DAS DISPOSIqOBS cnnans
10.1 Fica eleito o foro da comarca do Municipio de Natividade - To, para dirirnir as, eventuais

controv6rsias decorrentes do presente ajuste.
:

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e

achado conforme, 6 assinado em tr6s vias de igual teor.

Natividade - To. de

CONTRATANTE: Wilker Fernando Lourengo de Oliveira
Gestor do Fundo Municipal

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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ANEXO XI

pnEcAo rRESENCIAL rARA REGrsrRo DE pREeos N" 004/2020.

DECLARAqAo euE xAo ocupA cARGo pusl,rco

, inscrita no CNPJ:A empresa
atrav6s de seu representante legal o(a) Senhor(a)

estabelecida na

t

inscrito no CPF: e RG: _, Declara para os devidos fins que

n5o possui em seu quadro societirio servidor pirblico da ativa, de nenhuma nafneza
no servigo pirblico nas esferas federal, estadual ou municipal, na administragdo
direta ou indireta, incluindo autarquias, fundagdes, empresas priblicas, sociedades

de economia mista e suas subsidirlrias e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder pirblico do 6196o celebrante, por servigos prestados,

inclusive consultoria. assist€ncia t6cnica ou assemelhados.

Por ser verdade firmo a presente

,-de 20-.

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

Nome e cargo do representante legal
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