PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCINIO PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL Nº 03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº7467/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO,
PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL.
Deverão ser observadas as datas e horários para os procedimentos que seguem:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
As propostas serão recebidas até as 09:00 horas do dia 29 de dezembro de 2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS
As propostas serão abertas às 10:00 horas do dia 29 de dezembro de 2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS
A Sessão de Disputa de Preços será iniciada às 13:00 horas do dia 29 de dezembro de 2014.
EDITAL Nº 03/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO,
PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL.
Item 01

Quantidade
08

Nome do Item: Balde Cilíndrico

Especificação Técnica: porta detritos com pedal - lixeira de inox com pedal 20 litros.
Item 02

Nome do Item: Bebedouro Elétrico Purificador de Água

Quantidade
02

Especificação Técnica: dimensões 0,40Ax0, 30Lx0,36P c/ capacidade para armazenamento de água
gelada pressão máxima para água, 110/220v
Item 03

Nome do Item: Cilindro de Oxigênio

Quantidade
05

Especificação Técnica: – Portátil Cilindro de alta pressão de 7 lt para oxigênio, com carrinho para
locomoção, um regulador com fluxometro, um umidificador, um cateter e uma mascara de oxigênio
adulto e uma infantil.
Item 04

Nome do Item: Aparelho Televisor

Quantidade
03
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Especificação Técnica: : aparelho de tv 29 ( para educação preventiva): colorida, sistema de cor
Pal.M, NTCS e Pal.N, saída de áudio 3 Watts Maximo (RMS), voltagem 110/220 v, freqüência 60
Hz consumo 69 Watts.
Item 05

Quantidade
03

Nome do Item: Fogão 4 Bocas

Especificação Técnica: cor branca, forno auto limpante, 1 grade interna, medida 0,48 x 0,50.
Item 06

Quantidade
06

Nome do Item: Armário de Aço

Especificação Técnica: 12 portas Dimensões ex(mm): Alt. 1945 / Larg. 930 / Prof. 400 mm
;Dimensões in(mm): Alt. 420 / Larg. 240 / Prof. 400 mm
Item 07

Quantidade
01

Nome do Item: Desfibrilador

Especificação Técnica: com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que
reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente; • Permite ser configurado para
seqüência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada automática (120 J,
150 J, 200 J) ou 3 choques fixos de acordo com o cliente; • Possui interface para auxílio do
socorrista, com imagens gráficas combinadas com texto em tela de cristal líquido e comando de voz
em português, com todos os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação
cardiopulmonar (RCP); • A tela de cristal líquido exibe mensagens de texto em português, número
de choques realizados, tempo decorrido e profundidade da RCP. Existe a possibilidade de ser
configurada para exibir o traçado de ECG; • Através dos eletrodos, monitora o ritmo cardíaco da
vítima, analisa o ritmo e determina se o mesmo é tratável ou não por choque. Quando necessário, a
energia da desfibrilação também é fornecida através desses mesmos eletrodos; • Inclui eletrodo em
peça única, pré-conectado, com desenho indicativo do correto posicionamento, com validade até
quatro anos, com sensor que detecta a freqüência e a profundidade das compressões torácicas
durante a RCP. • O equipamento auxilia o socorrista a realizar a RCP de forma eficaz, conforme
preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de: o Comandos de voz com
expressões “compressões boas” e/ou “comprima mais forte”, o Sinal sonoro para orientar a
freqüência de 100 compressões por minuto (ciclos de 15 compressões e 2 assistências ventilatórias),
o Tela de cristal líquido, que indica a profundidade da compressão, número de choques realizados e
tempo decorrido da assistência ao paciente. • Opção de eletrodo pediátrico, para pacientes de 0 à 8
anos. Quando utilizado eletrodo pediátrico, o desfibrilador emite mensagem para o socorrista que o
eletrodo utilizado é para uso pediátrico, e passa a utilizar algoritmo especial, diferente do adulto,
para interpretação das arritmias, de forma a se adequar às rápidas freqüências dos corações das
crianças; • A tampa da unidade pode ser utilizada como suporte para apoio do pescoço e dos ombros
do paciente, para auxílio na abertura das vias aéreas; • Possui memória interna para registro
contínuo dos traçados de ECG, seqüência de choques, RCP, e gravação opcional de áudio. Os dados
podem ser baixados por meio de uma porta infra-vermelho padrão, encontrada em computadores e
computadores de mão. O software esta disponível em português, podendo ser baixado gratuitamente
da Internet, e permite armazenar, visualizar e imprimir os eventos registrados; • Utiliza baterias
normais de lítio de baixo custo, fáceis de substituir e de encontrar em lojas de produtos de consumo,
com capacidade para 300 choques ou durabilidade de quatro anos no modo de espera; • Executa auto
testes periódicos em intervalos de sete dias, ou programado conforme necessidade do cliente, para
garantir sua disponibilidade contínua. O indicador mostra um sinal verde, que informa que a
unidade esta pronta para uso. O sinal vermelho informa que unidade está sem condições de uso.
Quando as baterias estiverem com carga inferior a 20%, além do sinal vermelho, um comando de
voz continuamente solicita a troca das baterias. • Acompanha kit de limpeza com máscara facial para
RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma toalha seca e uma toalha
umedecida. • Equipamento à prova d’água e resistente a queda. • Garantia de 01 (um) ano. •
Assistência técnica nacional. • Registro na Anvisa. Acessórios que acompanham o equipamento: 10
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(dez) pilhas de lítio tipo CR123A. 1 (um) eletrodo de peça única pré-conectado,com sensor para
RCP, com desenho indicativo do correto posicionamento no paciente. 1 (um) kit de limpeza
contendo máscara facial para RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma
toalha seca e uma toalha umedecida. 1 (uma) bolsa para transporte. 1 (um) manual do administrador.
1 (um) manual do usuário. Acessórios inclusos : Eletrodo de uso profissional, sem sensor de RCP e
sem kit de limpeza. Eletrodo pediátrico, sem sensor de RCP e sem kit de limpeza. Caixa metálica
para suporte de parede em local público. Suporte metálico para fixação em parede. Tela de cristal
líquido configurado com traçado de ECG. Equipamento com configuração para gravação do som
ambiente.
Item 08

Quantidade
08

Nome do Item: Estojo Inox Liso

Especificação Técnica: tamanho 32x16x8

Item 09

Nome do Item: Mocho Giratorio a Gás

Quantidade
04

Especificação Técnica com Aro e Encosto Coração Estofado Base na cor preta com cinco rodízios
duplos; - Assento redondo; - Encosto tipo coração; - Aro para apoio dos pés: - Restimento em
courvim; - Regulagem de assento e encosto através de duas alavancas.
Item 10

Nome do Item: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio

Quantidade
05

Especificação Técnica: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio Adulto c/ válvula de segurança
c/base e Rodízios com Válvula de Segurança na Coluna de Mercúrio, atendendo normas de
segurança internacionais. Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em
alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC,braçadeira com manguito adulto,
suporte para braçadeira com manguito, pêra e válvula. Base em ferro fundido com 2 rodízios.
Item 11

Quantidade
10

Nome do Item Arquivo de Aço

Especificação Técnica: Arquivo de Aço Alt.: 1330 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm - Sistema de
deslizamento das gavetas com rolamento Obs: Capacidade: 30kg por gaveta Arquivo em aço chapa
26 ( espessura 0,46mm ) indicado para materiais leves.Caso deseja em outras chapas mais reforçadas
( chapa 24 0,64mm de espessura e chapa 0,78mm ).
Item 12

Quantidade
04

Nome do Item: Armário Triplo

Especificação Técnica: Armário Triplo IPV3 com 3 Portas de Vidro Branco Principais
características: Material: Aço; Acabamento Interno: Pintura eletrostática à pó brilhante;
Acabamento Externo: Pintura eletrostática à pó brilhante; Dicas: Dobradiças de pressão (facilidade
na limpeza); Cor: Branca. Especificações técnicas: Dimensões do Produto (LxAxP): 1.200 x 550 x
300 mm; Dimensões da Embalagem (LxAxP): 1.240 x 603 x 96 mm - Peso do Produto (Kg): 16,80;
Peso da Embalagem (Kg): 0,850 gr
Item 13

Nome do Item: Carro para Curativos

Quantidade
05

Especificação Técnica: Armação de tubos e 2 prateleiras de fórmica, com balde e bacia esmaltados.
Rodas de 3 pol . Pintura sintética.
Item 14

Quantidade
02

Nome do Item: Estante de Aço
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Especificação Técnica: com 6 prateleiras, altura 198cm. Largura 92 cm e prof. 30 cm, pintura
eletrostática na cor cinza, com reforço nas laterais
Item 15

Nome do Item: Mesa para Exames

Quantidade
07

Especificação Técnica: com Cabeceira Regulável Simples Capacidade máxima: 120 kg, pintura epóxi
na cor branca,revestimento em courvin Espuma densidade 26 Altura: 80cm, comprimento: 190cm,
largura: 65cm
Item 16

Nome do Item: Mesa Ginecológica Metal

Quantidade
01

Especificação Técnica: Simples Leito Estofofado 1 gav Estrutura tubular em aço redondo; - Leito
estofado; Suporte das perneiras cromado; Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox; Porta
coxas estofado; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó (
Epoxi); Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura
Item 17

Nome do Item: Otoscopio Halogeno

Quantidade
06

Especificação Técnica: Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados;
Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado; Pilhas substituíveis AA 2,5V. 10
ESPÉCULOS STANDARD.
Item 18

Nome do Item: Detector Fetal de Mesa

Quantidade
02

Especificação Técnica: Microprocessado teclas de tato Sonar para batimentos cardíacos fetais .
Modelo de mesa. Acompanha frasco de gel de contato . Ausculta cárdio-fetal a partir da 10a. semana
. Alta sensibilidade para ausculta coletiva . Regulagem microprocessada: Liga/Desliga com
regulagem de volume; Regulagem de tonalidade através de tecla de membrana. Freqüência 2,2 mhz.
Ciclagem de 6.000 a 60.000 . Peso líquido de 1,600 kg . Saída para fone de ouvido ou gravador de
sons . Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 hz. Acompanha fone de ouvido
para ausculta individual . Filtro minimizador de interferência durante a utilização . Ausculta de
batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de
alto-brilho e alto-impacto. Suporte para alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete.
Item 19

Quantidade
01

Nome do Item: Eletrocardiógrafo

Especificação Técnica Eletrocardiógrafo portátil, automático de 3 canal com doze derivações padrão
(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6) com registro por impressora térmica de alta
resolução. Registro manual e automático de 12 derivações. Tecnologia digital de processamento de
sinais. Indicação no registro de: freqüência cardíaca, ganho, velocidade, derivação e campo para
preenchimento de dados do paciente no registro. Circuito com amplificador de entrada isolada
(entrada flutuante). Protegido contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Ajuste de ganho
em 3 níveis (N/2, N e 2N) :Seletor de velocidade para 25 ou 50 mm/s :Bateria recarregável e
entrada externa de 12V; Detecção de eletrodo solto; Alimentação Rede elétrica: 110/220 VAC (50/60Hz);
Fonte
externa
de
12VDC;
Bateria interna de chumbo - ácido selada 12VDC / 1,3Ah; Fonte chaveada com seleção automática
da tensão de entrada (110/220 VAC); Freqüência de entrada: 50/60Hz; Com entradas para baterias
externa (12VDC / 2A); Carregador de bateria interna incorporado; Consumo (110/220VAC) 20VA
(máximo); Amplificador de ECG 12 derivações com a seqüência:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2,
V3,
V4,
V5
e
V6;
Rejeição em modo comum: >90dB Faixa de medição: 0 a 250 BPM; Impedância de entrada entre
dois eletrodos quaisquer: >20M ;Ganho selecionável em N/2, N ou 2N (5,10 ou 20 mm / mV); Com
filtro
selecionável
de
35Hz
(tremor
muscular);
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Resposta em freqüência: 0,05 a 100Hz (filtro 35Hz desativado) 0,5 a 35Hz (filtro 35Hz ativado);
Entrada isolada (flutuante) protegida contra descargas de desfibrilação e equip. cirúrgico de alta
freqüência; Sinal de calibração: 1mV 2% CPU Freqüência de amostragem: 1000 amostras por
segundo (1000Hz); Filtro selecionável de rede elétrica (60Hz) digital Indicação visual e sonora de
ocorrência de complexo QRS com rejeição a pulsos de marcapasso; Indicação visual de eletrodo
solto (impressa no papel); Indicação visual de falta de papel; Modos de registro: manual, automático
(12 derivações simultâneas)(mudança de derivações a cada 4 segundos); Impressora térmica;
Velocidade de registro: 25 a 50 mm/s Dot pitch: 0,125 mm; Resolução: 8 pontos por milímetros
(vertical
e
horizontal);
Área efetiva de impressão: 72mm Papel 80mm; Operação com bateria: 2h de uso normal;Tipo de
proteção
contra
choque
elétrico:Classe
I
e
Energizado
internamente
Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo CF Grau de proteção contra penetração de água e
líquidos IPX0; Método de esterilização recomendado para os eletrodos e o cabo de paciente. Óxido
de Etileno (ETO); Grau de segurança de aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com
ar,oxigênio ou óxido nitroso; Não adequado ao uso Modo de operação: Operação contínua;
Acessórios ; Cabo de interligação mini-plug; Bolsa para transporte; Eletrodo de membro adulto;
Abraçadeira de borracha p/ eletrodo de membro;Cabo terra; Acessórios Standart 01 cabo paciente
com
10
vias;
01
cabo
de
força;
02
fusíveis
de
0,5A
com
retardo;
02 fusíveis de 0,3A com retardo; 01 fusível de 2A com retardo; 01 rolo de papel termossensível
80mm; 01 manual de operação ECG-12s; 06 eletrodos de sucção (precordial adulto); 04 abraçadeiras
tipo clipe.
Item 20

Nome do Item: Estetoscópio Rappaport

Quantidade
10

Especificação Técnica; o estetoscópio mod. rappaport é indicado para ausculta cardio-respiratória
não invasiva do organismo. * forma de apresentação: estetoscópio completo com dois tubos (duplo) e
auscultador duplo. inclui um kit com os seguintes produtos sobressalentes embalado em pvc
transparente: 02 pares de olivas, 02 membranas e 03 sinos prolongadores.embalado em caixa de
papelão. -componentes:01 par de olivas rosqueável dura; 01 par de olivas rosqueável macia; 01 par
de olivas eosqueável de silicone ; 02 pares de membrana de plástico ridigo; 02 anel rosqueado de
cobre cromado; base rosqueada de cobre cromado que possibilite troca do sino ou diafragma (adulto,
adulto) ; câmera de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado); tubo rotatorio central em cobre
cromado ; tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos; fone biauricular de cobre cromado;
diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno; diafragma aberto (sino prolongador)
tamanho medio; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande; auscultador principio de
funcionamento: - os sons são obtidos através do contato do diafragma com a regiao de interesse.
esses sons são transmitidos através de câmara de som, tubo transmissor, tubo de pvc e auriculares
até o ouvido do operador. o fone biauricular permite auscultar simultaneamente o som com os dois
ouvidos. o estetoscopio tipo rappaport possui 05 tipos diferentes de auscultadores; - tipo fechado
com uma membrana de plástico rígido (diafragma); grande; usado para detectar sons e batimentos
cardiácos de baixa frequencia com maior distinção. - pequeno; uso infantil; tipo aberto; sino
prolongador ; grande: usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos
localizados médio: concentra-se pontos pequenos e limitados( ex. entre as costelas) para detectar
sons de intensidade média e baixa. pequeno; uso infantil . peso: 300gr.
Item 21

Nome do Item: Mesa para Instrumental

Quantidade
03

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa
inox.dimensões: 0,50x1,20x0,90 de altura.
Item 22

Nome do Item: Mesa para Instrumental

Quantidade
04

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa
inox.dimensões: 40 x 60 cm
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Item 23

Quantidade
01

Nome do Item: Maca Retrátil

Especificação Técnica: Retrátil até 200kg para Resgate e Remoções CARACTERÍSTICAS.
Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas até 200kg. Respaldo
ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, autoextinguível, costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha com 127 mm de diâmetro com
sistema de freios. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Um jogo de
cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas. Dois cintos de segurança
automotivos com sistema duas pontas. Sistema de ancoragem completo para instalação em
ambulâncias. Pode ser produzida em diversas alturas, de acordo com o veículo a ser instalada.
Sistema retrátil de recolhimento de pernas. Sistema de segurança automático que impede a queda
acidental.
Item 24

Nome do Item: Oximetro de Pulso

Quantidade
03

Especificação Técnica: com curva plestimográfica Adulto, Pediátrico e Neonatal; Bivolt; Bargraph
com indicador de perfusão; Três modos de apresentação, com destaque para os valores numéricos,
curva ou tendência; Tom do pulso variável com o valor do SpO2; Display LCD de alta intensidade
com retro-iluminação; Menu de Configuração Simplificado; Alarmes para SpO2 e Pulso; Tendência
Gráfica; Memória Não Volátil e Relógio de Tempo Real; Saída serial para impressora ou PC; Tecla
de silenciamento de alarme por 2 minutos; Alarmes (audio-visual)para SpO2 e pulso.
Item 25

Quantidade
05

Nome do Item: Papagaio Inox

Especificação Técnica: Capacidade de 1,0 Litro Cabo de fácil manuseio para o enchimento e
esvaziamento.
Item 26

Nome do Item: Suporte para Soro Regulável

Quantidade
06

Especificação Técnica: 4 ganchos : epoxi com rodízios. suporte para soro altura regulável. estrutura
em tubo redondo de 1 x 1,20mm. pintura epoxi e haste em tubo redondo de inóx com 04 ganchos.
Item 27

Quantidade
04

Nome do Item: Aparelho de DVD

Especificação Técnica: DVD Player Scan DVDEspecificações:Reprodutor de 1 CD DVD, DVDR/RW, DVD-RW+/-, CD, CD-R/RW, VCD e MP3. Progressive Scan ; Ez View; Redutor de
Ruído Digital;Reproduz Arquivos JPEGReproduz CD de Imagens; Reproduz Arquivos WMA;
Conexões - Saída: Digital Coaxial- Saída: Digital ÓpticaDados técnicos :- Tamanho: 430 x 84 x 275
mm- Peso: 3,900 Kg
Item 28

Nome do Item: Autoclave Horizontal

Quantidade
01

Especificação Técnica: de mesa câmara de inóx 42 litros, descrição: especificação autoclave
horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. Indicação hospitais, clínicas
odontológicas. aplicação esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas,
líquidos, vidrarias, etc... faixas de trabalho ciclos rápidos programáveis de acordo com o tipo de
material. Construção câmara cilíndrica construída de acordo com as normas da abnt. Gabinete
conjunto montado sobre estrutura em aço a36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá
estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Porta o equipamento possui 01
porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão
por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição
de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade.
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equipada com: transdutor de pressão: monitora a pressão existente na câmara interna. sensor pt 100:
monitora a temperatura existente na câmara interna. display: alfanumérico digital. indica pressão,
temperatura, ciclos, alarmes. chave geral: liga e desliga todo o equipamento em caso de uso ou
emergência. tecla seleção: seleciona o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilzado. tecla
partida: inicia o ciclo pré programado escolhido. sistema hidráulico: filtros: em bronze, elemento
filtrante em aço inoxidável. válvulas solenóides: em latão forjado tipo diafragma. válvulas de
segurança: construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. conexões:
construídas em cobre. equipada com: micro - switch: auxilia na segurança do equipamento,
prevenindo possíveis falhas de manuseio. controle de nível para evitar a queima das resistências do
gerador caso haja falta d´água. fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de
alimentação elétrica. elemento de segurança: termostático que se funde com excesso de temperatura
liberando a pressão. aquecimento voltagem elétrico 220v, tabela dimensional modelo dimensões d x
p (mm) ahmc-10 300 x 600 42 litros outras dimensões de acordo com a necessidade do cliente. não
necessita de instalação, somente tomada para energia elétrica
Item 29

Quantidade
02

Nome do Item: Estante de Aço

Especificação Técnica: med.1.98ax0.90lx0.30p c/ 04 coluna na chapa 18, 13 bandejas med.90x030cm
na chapa 22, c/ 18 gavetas de 0.15x 0.30, com 15 guiap/ gavetas, com 18 divisores med.0.15x030x
c/2paineis lateral med.1.88x0.30, com 01 painel de fundo med.1.88x0.90
Item 30

Quantidade
09

Nome do Item: Bacia de Inox

Especificação Técnica: Bacia de inox de 35 cm
Item 31

Quantidade
05

Nome do Item: Comadre Inox

Especificação Técnica: tipo Pá capacidade 2,5 Litros Superfícies lisas para aumentar o conforto e
facilitar a limpeza.
Item 32

Quantidade
08

Nome do Item: Cuba Rim Inox

Especificação Técnica: Inóx 26 x 12cm 700ml Aço Inóx aisi 304.
Item 33

Quantidade
18

Nome do Item: Mesa Secretaria

Especificação Técnica: Mesa secretaria c/ 02 gavetas med. 1.20lx0.68px0.74a em melaminico,
gaveteiro em aço.
Item 34

Quantidade
05

Nome do Item: Foco de Luz

Especificação Técnica: para Procedimentos Ambulatoriais com Haste Flexi Foco Auxiliar
Ginecológico com Espelho Bivolt com chave seletora Descrição;Foco luz ginecológico com espelho
para exames.Lâmpada halógena 12v.x20w. Haste rigida cromada. Base com rodizios. Alimentação
110/220 volts. Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável.
Item 35

Nome do Item: Autoclave Horizontal

Quantidade
02
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Especificação Técnica: digital capacidade 21 litros câmara de esterilização em aço inoxidável
operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de
membranacontrole dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de
precisão centenas de ciclos programáveis eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras
de secagem despressurização e desligamento automático ao final do ciclo atuação descontínua da
resistência para menor consumo de energia elétricatubulação interna em cobre para alta
pressãoexclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados.oferece maior resistência e
segurança gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente.guarnição da
tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.produto aprovado e registrado no ministério da
saúde. Dimensões internas: 25 x 40 cm (diâmetro x comprimento) dimensões externas: 38 x 45 x
60cm (a x l x f)peso: 30kgpotência e tensão: 1500w 110 ou 220 v pressão e temperatura: 1kgf/cm2
até 121°c padrão.
Item 36

Quantidade
24

Nome do Item: Banco Longarina

Especificação Técnica: secretaria: 3 lugares lisa, assento e encosto em compensado anatômico de
12mm, espuma em poliuretano injetado de 45 mm, perfil protetor de bord em pvc flexível.
Item 37

Quantidade
06

Nome do Item: Mesa de Mayo

Especificação Técnica: esmaltada (instrumental) armação tubular com rodizios de 1.5/8, totalmente
esmaltada , altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima:0,77m.
Altura máxima: 1.25m. Dimensões da bandeja: 48,5 cm de comp. X 32,5 cm de larg.
Item 38

Quantidade
04

Nome do Item: Cadeira de Rodas

Especificação Técnica: com apoio de braços e pés removíveis;Apoios para braço fixos;Apoios para
pés removíveis;Assento e encosto em nylon;Dobrável;Freios Bilaterais;Pedais em Polietileno;Rodas
traseiras aro 20 com pneus infláveis;Rodas dianteiras aro 6 giratórias com pneus maciços; para peso
ate 150kg.
Item 39

Nome do Item: Carro para Limpeza

Quantidade
06

Especificação Técnica: Transporte de produtos e descartáveis; Bolsa para coleta 90 litros com
tampa; Conjunto balde duplo Doblô 50L (NY104) de 25 litros cada (removível); 4 organizadores
para acessórios;Pode utilizar mop plano e vertical; Rodízios fixos e giratórios; Montado: comp 96cm,
largura 58cm, altura 92cm, embalagem 1 und e peso 20 kg.
Item 40

Nome do Item: Esfigmomanometro

Quantidade
05

Especificação Técnica:
Aparelho de Pressão Aneróide Nylon Velcro Face do visor gravado a laser para maior precisão
.Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura .Aro de borracha anti-impacto .Leve e sem
látex .Braçadeira em velcro para adulto de alta durabilidade registro no INMETRO. Acompanha:
.01 bolsa para acondicionamento Acompanha braçadeira NYLON impermeável velcro adulto.
Item 41

Quantidade
04

Nome do Item: Armário Vitrine

Especificação Técnica: com 02 portas, porta com fechadura cilíndrica , fundo e teto em chapa de aço
esmaltado, 02 porta e 04 prateleiras de vidro cristal incolor.
Item 42

Quantidade
08

Nome do Item: Armário
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Especificação Técnica: feito de aço chapa24, 4 prateleiras reguláveis, 2 portas com chave e puxador
medida 1,20x2,00x0,45 m.
Item 43

Quantidade
16

Nome do Item: Balde Cilíndrico

Especificação Técnica; Porta detritos com pedal de metal 50 l.
Item 44

Quantidade
110

Nome do Item: cadeira

Especificação Técnica: tipo secretaria fixa teido almofadado, pés de metal tipo palito, não regulável
nem acento nem encosto.
Item 45

Quantidade
14

Nome do Item: Cadeira Saga

Especificação Técnica: em poliuretano, c/ braço c/ mecanismo a gas c/ rodízio.
Item 46

Quantidade
24

Nome do Item: Escada 2 degraus

Especificação Técnica: Tubular - Escada em ferro tubular com pintura epóxi esmaltada em piso de
borracha e cinta de aço inox, pés com ponteira de pvc dimensões 0,40mx0,40.
Item 47

Nome do Item: Tela de projeção retrátil

Quantidade
01

Tela de projeção retrátil c/ tripé 100 polegadas 1,80 x 1,80 mts tela de projeção retrátil de
acionamento manual, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto,
acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento
inferior, superfície de projeção do tipo matte white - branco opaco com ganho de brilho de 1,1 vezes.
poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência. possui sistema de
multiparadas, possibilitando um perfeito enquadramento da imagem. tamanho máximo: - 1,80 comp.
x 1,80 altura, com garantia mínima de 12 meses.
Item 48

Nome do Item: Projetor Multimidia

Quantidade
01

Projetor Multimídia (DataShow): Tecnologia: 3LCD; Brilho: 2200 Ansi Lumens; Resolução: XGA
1024x768 Pixels; Resoluções suportadas: VGA (640x480), SVGA (800x600), SXGA
(1280x1024)(1400x1050), UXGA( 1600x1200); Sinais de Vídeo: NTSC/NTSC4.43/PAL/MPAL/NPAL/PAL60/SECAM/ HDTV: 480i,480p,720p,1080i; Contraste: 400:1; Controle remoto:
Seleção entrada, power, aspecto de imagem, modo de cor,volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu,
help, auto, pg up/ pg down, esc e enter. Acessórios Inclusos: Bolsa de transporte, Cabo de força,
cabo de vídeo, controle remoto, CDROM, guia de uso; Proteção por senha: sim; Desligamento
Instantâneo: sim; Conexões de entrada: 1 VGA / 1 S-Video / 3 RCA (V/AE/AD) / 1 USB;
Conexões de saída: 1 VGA; Nível de ruído: 35 dB (alta luminosidade); 28 dB (baixa luminosidade);
Correção de trapézio: Vertical +/- 30 graus Lentes: Tipo - Manual F-N 1.6 / Foco: 18.4-22.12mm /
Zoom; Ótico :1.0 - 1.2; Lâmpada: 170W; Duração da Lâmpada: 3000h (alto brilho), 4000h(baixo
brilho); Falante: 1W; Distância de projeção: 0,84m a 10,41m; Tamanho da Tela: 30 a 300; Voltagem:
100v - 240v CA; Frequência: 50-60Hz; Consumo de energia: 100-120v : 248w. 4,1w em standby;
200-240v: 231w. 5,8w em standby, com garantia mínima de 12 meses.
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Item 49

Quantidade
03

Nome do Item: Computador

01 CPU na cor preta, com teclado padrão português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2; 01 mouse ótico
sem fio, 01 par de caixas de som; Processador com quatro núcleos, Frequência Operacional: 3.4GHz,
MEMÓRIA Cache: 4 x 256KB, MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 SDRAM; Frequência Gráfica:
850MHz, Barramento: DMI 5,0 GT/s; Dispositivo de Resfriamento: Dissipador de calor e
ventilador incluídos; Acessórios: Cooler, Mini Adesivo, Manual do usuário; Gravador Blu-ray
SuperMulti; placa de rede 10/100mbps, fast ethernet; portas frontais:2x usb, 1x line-out(áudio), 1x
mic-in(microfone) e portas traseiras:1x line out(audio), 1x mic in(microfone), 1x line in, 1x vga,
hdmi1.4(saída), 4x usb, 2x ps/2, rj-45; placa de som integrada, com suporte para áudio 5.1;
processamento de vídeo integrado graphics 2000, aceleração gráfica integrada vídeos hd e suporte
directx 10.1; bivolt, sistema de recuperação eletrônico; placa mãe padrão e compatível; monitor de
LCD de 18,5”, com resolução de 1.366x768 @ 60Hz, brilho 200 cd/m² (typ), contraste 5.000.000:1,
ângulo de 90º/65º, pedestal, tempo de resposta de 5S, bivolt, cabos de energia, e de conexão entre
PC e monitor inclusos, HD 1TB; WINDOWS 8 INCLUSO, Conexão s/ fio (wireless): 802.11
b/g/n, Placa de vídeo: com 1 GB de memória dedicada e até 4830 MB de memória gráfica total;
Capacidade para tela dupla: DVI, (VGA via dongle), recursos para HDMI e compatibilidade com
Blu-ray, Microsoft DirectX 11, e um ou dois monitores, formato para micro-ATX: 24,4 cm (9,6
polegadas) x 24.4 cm (9,6 polegadas), velocidade de barramento frontal 2,5 GT/s, suporte para
memória DIMMs e DDR3, arquitetura de memória de canal duplo, quatro soquetes DIMM DDR3
(240 pinos), Áudio integrado de alta definição com 6 canais, 01 slot PCI Express x16 (para suporte a
placa de vídeo), Três slots PCI Express x1 (para placas de rede, som e sintonizador de TV), Um
soquete de miniplaca PCI Express x1; conectores internos Um conector de ventoinha para CPU, 4
soquetes DIMM, Um conector de alimentação ATX de 24 pinos, Um conector de alimentação ATX
de 4 pinos, Quatro conectores SATA, Seis conectores USB, suportando até oito conexões USB, Um
conector para o LED da placa de WLAN, Jumper Clear CMOS · Jumper para limpar senha do
BIOS, Conector do painel frontal, Conector de saída S/PDIF, Recuperação de ROM, Conector
1394, Caixas acústicas, Conector de áudio do painel frontal, Um conector PCI-E x16, Três
conectores PCI-E x1, Um conector de miniplaca PCI-E, Um conectorde ventoinha para PC,
Garantia mínima de 12 meses.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília /DF.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Custo do Edital: R$ 10,00 (dez reais), (custo impresso no balcão), (sem custo via
internet).
Telefones: (0xx16) 3145-9912 ramal: 205 / Fax: (0xx16) 3145- 9910.
Endereço: Praça Nossa Senhora do Patrocínio, 1168 - Setor de Licitações/Pregão
Eletrônico, CEP: 14.415-000 – Patrocínio Paulista – São Paulo.
E-mail: copel@patrociniopaulista.sp.gov.br
Site: www.licitacoes-e.com.br ou (Licitações) – Acesso Identificado. Dúvidas e
Problemas sobre o acesso ao site: Tel.: 0800-785678 – BB Responde / Tel.:
3003-0500 – Capitais e regiões metropolitanas (suporte técnico) / Tel.: 08007290500 – demais localidades (suporte técnico).
Patrocínio Paulista /SP, 11 de dezembro de 2014.

Selma Maria Pessoni Garcia
Autoridade Competente
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1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, mediante
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 1620/2013 de 02 de janeiro de 2013, por meio de
utilização de recursos de tecnologia de informação - INTERNET, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, fará
realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, tendo como objeto a AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO, em conformidade com o termo de referência anexo, parte
integrante e indissociável deste edital.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os
trabalhos serão conduzidos por servidor lotado nesta Secretaria, denominada Pregoeira,
através da inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.
1.3 - O procedimento licitatório e o contrato que dela resultar obedecerão, integralmente, a
Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1.993, e a Lei n0 10.520, de 17 de julho de 2.002, que
regulamenta a modalidade Pregão e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
2.0 - DO OBJETO
AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,
DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM
CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARTE
INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL.
3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 – Os recursos necessários a presente aquisição, acham-se classificados na dotação
orçamentária:
02.04.01 – Serviços de Saúde
10.302.0008.1007 – Aquisição de Ambulância para Transporte de Pacientes
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha: 37
02.04.01 – Serviços de Saúde
10.302.0008.1116 – Aquisição de equipamentos ESFS
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha: 193
4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
4.1 - Observado o prazo legal de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das
propostas
o
fornecedor
poderá
formular
consultas
por
e-mail
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(copel@patrociniopaulista.sp.gov.br), pelo fone 16 3145-9910 ou ainda pelo fax 16 31459910, sempre informando o número da licitação.
5.0 - REFERÊNCIA DE TEMPO
5.1 - Todas as referências de tempo no edital, no Aviso e durante a Sessão Pública
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste edital e seus anexos.
6.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadre em uma ou mais das situações a seguir:
6.2.1 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades
impostas por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas
no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
6.2.2 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.3 - Estejam sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou recuperação judicial ou
extra-judicial;
6.2.4 - Tenham funcionário ou membro da Administração do Município de Patrocínio
Paulista, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, o controlador ou responsável técnico.
7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 - responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
7.1.7 - verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
7.1.12 - convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido;
7.1.13 - abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação de
penalidades previstas na legislação.
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8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País. (§ 1º, Art. 3º, do Decreto 3.697/2000).
8.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site
www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".
8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas
em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa do Banco do Brasil S.A. ou da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista,
devidamente justificado.
8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante
a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no licitacoes-e, do Banco do Brasil S.A.
8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente,
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
Município de Patrocínio Paulista ou ao Banco do Brasil S.A., responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
9.0 - PARTICIPAÇÃO
9.1 - A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br, do
Banco do Brasil S.A., opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite
estabelecidos.
9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.3 – Ocorrendo desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
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9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes.
10.0 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 - Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente
com as seguintes condições:
10.2.1 - O produto ofertado deverá atender a todas as especificações constantes neste edital e
obedecer às normas técnicas da ABNT e INMETRO.
10.2.2 - A proposta de preços original deverá conter as especificações técnicas
(obrigatoriamente a MARCA, VALOR UNITÁRIO, VALOR DO LOTE E VALOR
GLOBAL e no que couber, referências adicionais, incluindo todas as especificações descritas
neste Edital), permitindo a perfeita identificação pela Pregoeira e sua equipe de apoio.
10.3.1 - A MARCA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE ESPECIFICADA,
INCLUSIVE NA PROPOSTA APRESENTADA NO SITE WWW.LICITACOESE.COM.BR.
10.4 - O prazo de garantia do(s) produtos cotado(s), conforme consta no presente Edital, não
poderá ser inferior a 01 (um) ano, com defeito de fabricação, a contar da data do recebimento
do produto pela Contratante.
10.5 – Os interessados poderão cotar seus preços com até 02 (duas) casas decimais para efeito
do preço unitário.
10.6 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos
da data da sessão de abertura desta licitação.
10.7 - O preço deverá ser cotado em moeda corrente nacional estando inclusas todas e
quaisquer despesas, tais como, frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o fornecimento do objeto para entrega no Almoxarifado da Prefeitura do
Município de Patrocínio Paulista - SP, sito à Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168,
neste Município de Patrocínio Paulista – SP.
11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS
11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, pelo site já indicado no item
9.1, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
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11.2.1 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
11.2.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
11.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes.
11.4 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o qual transcorrerá período de
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
11.5 - Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do
prazo de quinze minutos, encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o
vencedor a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
11.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão da Pregoeira acerca da
aceitação do lance de menor valor.
11.7 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira comprovará a regularidade
de situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei n0 8.666/93. A Pregoeira
verificará o cumprimento às demais exigências para habilitação, contidas nos Anexos II, III e
IV deste edital. Tais documentos deverão ser entregues aos cuidados da Pregoeira no
Departamento de Licitações – Setor de Licitações, ou enviados via SEDEX, até 03 (três) dias
úteis após a solicitação do Setor. Também deverá ser enviado neste prazo, o original da
proposta de preços, devidamente carimbado, datado e assinado pelo representante legal da
empresa, ou procurador acompanhada da respectiva procuração.
11.8 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto deste Pregão será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
11.9 - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, estará sujeito às penalidades previstas no item 21.0. Neste caso, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a
ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo
proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, receber a
Nota de Empenho. Caso nenhuma das propostas tenha seu valor total igual ou inferior a
aquele estimado para aquisição do produto referido no objeto deste edital e os proponentes
recusarem-se a reduzir o valor das propostas até aquele limite a Administração poderá a seu
critério cancelar o processo e se necessário abrir um novo processo.
11.10 - Ocorrendo à participação de empresas enquadradas no Simples Nacional como Micro
Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, essas terão assegurado os direitos
previstos na Lei 123/06, quando da classificação das propostas.
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11.11 Para produtos os quais a legislação exija o Registro na ANVISA a arrematante, deverá
apresentar, obrigatoriamente, para a assinatura do contrato, o referido documento e ainda o
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, devidamente atualizados.
12.0 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
12.1 - Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Eletrônico.
12.2 – finalizada a etapa de lance, o licitante que desejar protocolar recurso deverá fazê-lo de
ofício, no prazo máximo de 03 dias após o encerramento do certame. O envio de recurso,
após este prazo não será considerado. Os interessados ficam, desde logo, intimados a
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a ocorrer do término do
prazo do recorrente.
12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso.
12.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
12.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser
dirigidos a Pregoeira e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizada na sede da
Prefeitura do Município, sita na Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168, Centro, CEP
14.415-000, Município de Patrocínio Paulista-SP, em dias úteis, no horário de 09:00 às 11:00
horas e das 13:00 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-lo a autoridade
competente que decidirá sobre a pertinência.
12.6 – O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão
ser consultados no endereço: www.licitacoes-e.com.br que será atualizado a cada nova etapa
constantes no edital.
13.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1 - A Pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço por
lote", podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim
decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas
neste edital.
13.2 - Após a sessão de lances, analisando a aceitabilidade ou não, a Pregoeira anunciará o
licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance
de menor valor.
13.3 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
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13.3.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, a Pregoeira poderá
negociar com o licitante para que seja obtido o melhor preço para a administração municipal.
13.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.
14.0 - HOMOLOGAÇÃO:
14.1 - Em não sendo interposto recurso, caberá à autoridade competente do Município de
Patrocínio Paulista fazer a homologação do processo e adjudicar o objeto ao licitante
vencedor. Caso haja recurso, a homologação do processo e adjudicação do objeto ao licitante
vencedor somente ocorrerá após deliberação sobre o mesmo.
15.0 – DO PRAZO CONTRATUAL
15.1 – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central desta Prefeitura do
Município de Patrocínio Paulista, situado à Praça Nossa Senhora do Patrocínio s/n, neste
Município de Patrocínio Paulista – SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data da assinatura do contrato, entre 08:00 e 10:30 horas ou 13:00 e 16:30 horas.
16.0 - DA CONTRATAÇÃO
16.1 - Após a adjudicação deste certame, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
16.1.1 - O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sua assinatura.
16.2 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do licitante vencedor e aceito pela administração municipal, na forma
do § 1º, do artigo 64, da Lei n0 8.666/93.
16.3 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou seu não-comparecimento para assinatura
do contrato, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção
da habilitação, será convocado o licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta
classificada, obedecidos aos procedimentos de habilitação referidos no item "Habilitação".
16.3.1 - O disposto no item anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do
Contrato com o Contratante, a critério da Administração Municipal, observadas as ofertas
anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis à licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.
16.3.2 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
16.3.3 – Nas situações previstas no subitem anterior a Pregoeira poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
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16.4 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado, na forma do artigo 65 da Lei n0 8.666/93.
16.5 - Qualquer entendimento relevante entre a Prefeitura do Município de Patrocínio
Paulista e a Contratada será formalizado por escrito e também integrará o Contrato.
16.6 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n0 8.666/93 e as penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da mesma
Lei.
17.0 - DO REAJUSTE:
17.1 - O preço será fixo e irreajustável.
18.0 - ENTREGA E RECEBIMENTO DO BEM
18.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue nesta Prefeitura do Município em até 30
(trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento - OF e nas
condições estipuladas na proposta de preços, no seguinte endereço: Praça Nossa Senhora do
Patrocínio s/n, Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, CNPJ
45.318.185/0001-15, em dias úteis no horário das 08:00 às 10:30 horas ou 13:00 às 16:30
horas Nota Fiscal/fatura devidamente atestados por servidor encarregado do recebimento e,
observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Pregão.
18.2 - O(s) item(ns) que for(em) recusado(s) deverá(ao) ser substituído(s) no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data da notificação da Fornecedora, sem
qualquer ônus para a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista.
18.3 - Se a substituição do produto cotado não for realizada no prazo de até 05(cinco) dias
corridos, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei.
18.4 - O recebimento do produto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade e características do produto entregue, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do produto, durante o prazo de
garantia do bem entregue.
19.0 - O PAGAMENTO
19.1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a entrega total dos lotes nesta
Prefeitura do Município, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura
devidamente atestados pelo gestor do contrato e, observado o cumprimento integral das
disposições contidas neste Edital, devendo ser discriminado no corpo da Nota Fiscal
referente ao Convênio nº 709516/2009.
19.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS e perante o FGTS - CRF.
19.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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19.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
20.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 - Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução do contrato, comportarem-se de
modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao
Banco pelo infrator:
20.1.1 - advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
20.1.2 - multa de mora, diária de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) nos primeiros
05(cinco) dias; e de 0,10% (zero vírgula dez por cento) do sexto dia em diante, calculada
sobre o valor total do Contrato, por impontualidade no cumprimento das obrigações
pactuadas, exceto se motivada, comprovadamente, por causo fortuito ou motivo de força
maior.
20.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.
20.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
20.2 - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
20.3 - A multa estipulada no subitem 20.1.2, será aplicada nas hipóteses de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas.
20.4 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega do produto, advir
de caso fortuito ou motivo de força maior.
20.5 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do
pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93.
21.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista/SP, revogá-la, no todo ou em parte, por
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado
no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
21.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista - SP não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
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21.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
21.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
21.5 - Contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente normal na Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista.
21.6 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
21.7 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação / inabilitação.
21.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta.
21.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
21.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
21.11 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos
deste edital.
21.12 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
21.13 - O edital encontra-se disponível no site www.licitacoes-e.com.br opção “Acesso
Identificado”, Pesquisa Avançada, Modalidade: Pregão, Comprador, Publicada, bem como
poderá ser retirado, no Setor de Licitações, localizada na Praça Nossa Senhora do Patrocínio
nº 1168, Centro, CEP 14.415-000, Município de Patrocínio Paulista/SP, telefones (0xx16)
3145-9910, fax: (0xx16) 3145-9910, em dias úteis, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das
13:00 às 17:00 horas.
21.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente edital e anexos, deverão ser dirigidos a Pregoeira através do e-mail
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copel@patrociniopaulista.sp.gov.br escrito e protocolado no Setor de Protocolo endereçado a
Pregoeira junto – Setor de Licitações, localizada na Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº
1168, Centro, CEP 14.415-000, Município de Patrocínio Paulista - SP, telefones (0xx16)
3145-9910, fax: (0xx16) 3145-9912, em dias úteis, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das
13:00 às 17:00 horas.
21.15 - Aos casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com as
disposições constantes nas Leis citadas no item 1.3, deste edital.
21.16 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado a
Pregoeira, ou seja, foro da Comarca de Patrocínio Paulista/SP.
21.17 - São partes integrantes deste edital:
21.17.1 - Anexo I - (Termo de Referência);
21.17.2 - Anexo II - (Exigências Para Habilitação);
21.17.3 - Anexo III - (Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Impeditivo da Habilitação);
21.17.4 - Anexo IV (Modelo Proposta Detalhada);
21.17.5 – Anexo V (Minuta do Contrato).
21.17.6 – Anexo VII – (Modelo de recibo de retirada de edital pela internet).

Patrocínio Paulista/SP, 11 de dezembro de 2014.

Selma Maria Pessoni Garcia
Autoridade Competente
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ANEXO I
(TERMO DE REFERÊNCIA)
1.0 - DO OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NESTE TERMO DE
REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DO EDITAL.
Item 01

Quantidade
08

Nome do Item: Balde Cilíndrico

Especificação Técnica: porta detritos com pedal - lixeira de inox com pedal 20 litros.
Item 02

Nome do Item: Bebedouro Elétrico Purificador de Água

Quantidade
02

Especificação Técnica: dimensões 0,40Ax0, 30Lx0,36P c/ capacidade para armazenamento de água
gelada pressão máxima para água, 110/220v
Item 03

Nome do Item: Cilindro de Oxigênio

Quantidade
05

Especificação Técnica: – Portátil Cilindro de alta pressão de 7 lt para oxigênio, com carrinho para
locomoção, um regulador com fluxometro, um umidificador, um cateter e uma mascara de oxigênio
adulto e uma infantil.
Item 04

Nome do Item: Aparelho Televisor

Quantidade
03

Especificação Técnica: : aparelho de tv 29 ( para educação preventiva): colorida, sistema de cor
Pal.M, NTCS e Pal.N, saída de áudio 3 Watts Maximo (RMS), voltagem 110/220 v, freqüência 60
Hz consumo 69 Watts.
Item 05

Quantidade
03

Nome do Item: Fogão 4 Bocas

Especificação Técnica: cor branca, forno auto limpante, 1 grade interna, medida 0,48 x 0,50.
Item 06

Quantidade
06

Nome do Item: Armário de Aço

Especificação Técnica: 12 portas Dimensões ex(mm): Alt. 1945 / Larg. 930 / Prof. 400 mm
;Dimensões in(mm): Alt. 420 / Larg. 240 / Prof. 400 mm
Item 07

Quantidade
01

Nome do Item: Desfibrilador

Especificação Técnica: com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que
reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente; • Permite ser configurado para
seqüência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada automática (120 J,
150 J, 200 J) ou 3 choques fixos de acordo com o cliente; • Possui interface para auxílio do
socorrista, com imagens gráficas combinadas com texto em tela de cristal líquido e comando de voz
em português, com todos os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação
cardiopulmonar (RCP); • A tela de cristal líquido exibe mensagens de texto em português, número
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de choques realizados, tempo decorrido e profundidade da RCP. Existe a possibilidade de ser
configurada para exibir o traçado de ECG; • Através dos eletrodos, monitora o ritmo cardíaco da
vítima, analisa o ritmo e determina se o mesmo é tratável ou não por choque. Quando necessário, a
energia da desfibrilação também é fornecida através desses mesmos eletrodos; • Inclui eletrodo em
peça única, pré-conectado, com desenho indicativo do correto posicionamento, com validade até
quatro anos, com sensor que detecta a freqüência e a profundidade das compressões torácicas
durante a RCP. • O equipamento auxilia o socorrista a realizar a RCP de forma eficaz, conforme
preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de: o Comandos de voz com
expressões “compressões boas” e/ou “comprima mais forte”, o Sinal sonoro para orientar a
freqüência de 100 compressões por minuto (ciclos de 15 compressões e 2 assistências ventilatórias),
o Tela de cristal líquido, que indica a profundidade da compressão, número de choques realizados e
tempo decorrido da assistência ao paciente. • Opção de eletrodo pediátrico, para pacientes de 0 à 8
anos. Quando utilizado eletrodo pediátrico, o desfibrilador emite mensagem para o socorrista que o
eletrodo utilizado é para uso pediátrico, e passa a utilizar algoritmo especial, diferente do adulto,
para interpretação das arritmias, de forma a se adequar às rápidas freqüências dos corações das
crianças; • A tampa da unidade pode ser utilizada como suporte para apoio do pescoço e dos ombros
do paciente, para auxílio na abertura das vias aéreas; • Possui memória interna para registro
contínuo dos traçados de ECG, seqüência de choques, RCP, e gravação opcional de áudio. Os dados
podem ser baixados por meio de uma porta infra-vermelho padrão, encontrada em computadores e
computadores de mão. O software esta disponível em português, podendo ser baixado gratuitamente
da Internet, e permite armazenar, visualizar e imprimir os eventos registrados; • Utiliza baterias
normais de lítio de baixo custo, fáceis de substituir e de encontrar em lojas de produtos de consumo,
com capacidade para 300 choques ou durabilidade de quatro anos no modo de espera; • Executa auto
testes periódicos em intervalos de sete dias, ou programado conforme necessidade do cliente, para
garantir sua disponibilidade contínua. O indicador mostra um sinal verde, que informa que a
unidade esta pronta para uso. O sinal vermelho informa que unidade está sem condições de uso.
Quando as baterias estiverem com carga inferior a 20%, além do sinal vermelho, um comando de
voz continuamente solicita a troca das baterias. • Acompanha kit de limpeza com máscara facial para
RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma toalha seca e uma toalha
umedecida. • Equipamento à prova d’água e resistente a queda. • Garantia de 01 (um) ano. •
Assistência técnica nacional. • Registro na Anvisa. Acessórios que acompanham o equipamento: 10
(dez) pilhas de lítio tipo CR123A. 1 (um) eletrodo de peça única pré-conectado,com sensor para
RCP, com desenho indicativo do correto posicionamento no paciente. 1 (um) kit de limpeza
contendo máscara facial para RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma
toalha seca e uma toalha umedecida. 1 (uma) bolsa para transporte. 1 (um) manual do administrador.
1 (um) manual do usuário. Acessórios inclusos : Eletrodo de uso profissional, sem sensor de RCP e
sem kit de limpeza. Eletrodo pediátrico, sem sensor de RCP e sem kit de limpeza. Caixa metálica
para suporte de parede em local público. Suporte metálico para fixação em parede. Tela de cristal
líquido configurado com traçado de ECG. Equipamento com configuração para gravação do som
ambiente.
Item 08

Quantidade
08

Nome do Item: Estojo Inox Liso

Especificação Técnica: tamanho 32x16x8

Item 09

Nome do Item: Mocho Giratorio a Gás

Quantidade
04

Especificação Técnica com Aro e Encosto Coração Estofado Base na cor preta com cinco rodízios
duplos; - Assento redondo; - Encosto tipo coração; - Aro para apoio dos pés: - Restimento em
courvim; - Regulagem de assento e encosto através de duas alavancas.
Item 10

Nome do Item: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio

Quantidade
05
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Especificação Técnica: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio Adulto c/ válvula de segurança
c/base e Rodízios com Válvula de Segurança na Coluna de Mercúrio, atendendo normas de
segurança internacionais. Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em
alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC,braçadeira com manguito adulto,
suporte para braçadeira com manguito, pêra e válvula. Base em ferro fundido com 2 rodízios.
Item 11

Quantidade
10

Nome do Item Arquivo de Aço

Especificação Técnica: Arquivo de Aço Alt.: 1330 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm - Sistema de
deslizamento das gavetas com rolamento Obs: Capacidade: 30kg por gaveta Arquivo em aço chapa
26 ( espessura 0,46mm ) indicado para materiais leves.Caso deseja em outras chapas mais reforçadas
( chapa 24 0,64mm de espessura e chapa 0,78mm ).
Item 12

Quantidade
04

Nome do Item: Armário Triplo

Especificação Técnica: Armário Triplo IPV3 com 3 Portas de Vidro Branco Principais
características: Material: Aço; Acabamento Interno: Pintura eletrostática à pó brilhante;
Acabamento Externo: Pintura eletrostática à pó brilhante; Dicas: Dobradiças de pressão (facilidade
na limpeza); Cor: Branca. Especificações técnicas: Dimensões do Produto (LxAxP): 1.200 x 550 x
300 mm; Dimensões da Embalagem (LxAxP): 1.240 x 603 x 96 mm - Peso do Produto (Kg): 16,80;
Peso da Embalagem (Kg): 0,850 gr
Item 13

Nome do Item: Carro para Curativos

Quantidade
05

Especificação Técnica: Armação de tubos e 2 prateleiras de fórmica, com balde e bacia esmaltados.
Rodas de 3 pol . Pintura sintética.
Item 14

Quantidade
02

Nome do Item: Estante de Aço

Especificação Técnica: com 6 prateleiras, altura 198cm. Largura 92 cm e prof. 30 cm, pintura
eletrostática na cor cinza, com reforço nas laterais
Item 15

Nome do Item: Mesa para Exames

Quantidade
07

Especificação Técnica: com Cabeceira Regulável Simples Capacidade máxima: 120 kg, pintura epóxi
na cor branca,revestimento em courvin Espuma densidade 26 Altura: 80cm, comprimento: 190cm,
largura: 65cm
Item 16

Nome do Item: Mesa Ginecológica Metal

Quantidade
01

Especificação Técnica: Simples Leito Estofofado 1 gav Estrutura tubular em aço redondo; - Leito
estofado; Suporte das perneiras cromado; Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox; Porta
coxas estofado; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó (
Epoxi); Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura
Item 17

Nome do Item: Otoscopio Halogeno

Quantidade
06

Especificação Técnica: Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados;
Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado; Pilhas substituíveis AA 2,5V. 10
ESPÉCULOS STANDARD.
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Item 18

Nome do Item: Detector Fetal de Mesa

Quantidade
02

Especificação Técnica: Microprocessado teclas de tato Sonar para batimentos cardíacos fetais .
Modelo de mesa. Acompanha frasco de gel de contato . Ausculta cárdio-fetal a partir da 10a. semana
. Alta sensibilidade para ausculta coletiva . Regulagem microprocessada: Liga/Desliga com
regulagem de volume; Regulagem de tonalidade através de tecla de membrana. Freqüência 2,2 mhz.
Ciclagem de 6.000 a 60.000 . Peso líquido de 1,600 kg . Saída para fone de ouvido ou gravador de
sons . Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 hz. Acompanha fone de ouvido
para ausculta individual . Filtro minimizador de interferência durante a utilização . Ausculta de
batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de
alto-brilho e alto-impacto. Suporte para alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete.
Item 19

Quantidade
01

Nome do Item: Eletrocardiógrafo

Especificação Técnica Eletrocardiógrafo portátil, automático de 3 canal com doze derivações padrão
(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6) com registro por impressora térmica de alta
resolução. Registro manual e automático de 12 derivações. Tecnologia digital de processamento de
sinais. Indicação no registro de: freqüência cardíaca, ganho, velocidade, derivação e campo para
preenchimento de dados do paciente no registro. Circuito com amplificador de entrada isolada
(entrada flutuante). Protegido contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Ajuste de ganho
em 3 níveis (N/2, N e 2N) :Seletor de velocidade para 25 ou 50 mm/s :Bateria recarregável e
entrada externa de 12V; Detecção de eletrodo solto; Alimentação Rede elétrica: 110/220 VAC (50/60Hz);
Fonte
externa
de
12VDC;
Bateria interna de chumbo - ácido selada 12VDC / 1,3Ah; Fonte chaveada com seleção automática
da tensão de entrada (110/220 VAC); Freqüência de entrada: 50/60Hz; Com entradas para baterias
externa (12VDC / 2A); Carregador de bateria interna incorporado; Consumo (110/220VAC) 20VA
(máximo); Amplificador de ECG 12 derivações com a seqüência:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2,
V3,
V4,
V5
e
V6;
Rejeição em modo comum: >90dB Faixa de medição: 0 a 250 BPM; Impedância de entrada entre
dois eletrodos quaisquer: >20M ;Ganho selecionável em N/2, N ou 2N (5,10 ou 20 mm / mV); Com
filtro
selecionável
de
35Hz
(tremor
muscular);
Resposta em freqüência: 0,05 a 100Hz (filtro 35Hz desativado) 0,5 a 35Hz (filtro 35Hz ativado);
Entrada isolada (flutuante) protegida contra descargas de desfibrilação e equip. cirúrgico de alta
freqüência; Sinal de calibração: 1mV 2% CPU Freqüência de amostragem: 1000 amostras por
segundo (1000Hz); Filtro selecionável de rede elétrica (60Hz) digital Indicação visual e sonora de
ocorrência de complexo QRS com rejeição a pulsos de marcapasso; Indicação visual de eletrodo
solto (impressa no papel); Indicação visual de falta de papel; Modos de registro: manual, automático
(12 derivações simultâneas)(mudança de derivações a cada 4 segundos); Impressora térmica;
Velocidade de registro: 25 a 50 mm/s Dot pitch: 0,125 mm; Resolução: 8 pontos por milímetros
(vertical
e
horizontal);
Área efetiva de impressão: 72mm Papel 80mm; Operação com bateria: 2h de uso normal;Tipo de
proteção
contra
choque
elétrico:Classe
I
e
Energizado
internamente
Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo CF Grau de proteção contra penetração de água e
líquidos IPX0; Método de esterilização recomendado para os eletrodos e o cabo de paciente. Óxido
de Etileno (ETO); Grau de segurança de aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com
ar,oxigênio ou óxido nitroso; Não adequado ao uso Modo de operação: Operação contínua;
Acessórios ; Cabo de interligação mini-plug; Bolsa para transporte; Eletrodo de membro adulto;
Abraçadeira de borracha p/ eletrodo de membro;Cabo terra; Acessórios Standart 01 cabo paciente
com
10
vias;
01
cabo
de
força;
02
fusíveis
de
0,5A
com
retardo;
02 fusíveis de 0,3A com retardo; 01 fusível de 2A com retardo; 01 rolo de papel termossensível
80mm; 01 manual de operação ECG-12s; 06 eletrodos de sucção (precordial adulto); 04 abraçadeiras
tipo clipe.
Item 20

Nome do Item: Estetoscópio Rappaport

Quantidade
10
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Especificação Técnica; o estetoscópio mod. rappaport é indicado para ausculta cardio-respiratória
não invasiva do organismo. * forma de apresentação: estetoscópio completo com dois tubos (duplo) e
auscultador duplo. inclui um kit com os seguintes produtos sobressalentes embalado em pvc
transparente: 02 pares de olivas, 02 membranas e 03 sinos prolongadores.embalado em caixa de
papelão. -componentes:01 par de olivas rosqueável dura; 01 par de olivas rosqueável macia; 01 par
de olivas eosqueável de silicone ; 02 pares de membrana de plástico ridigo; 02 anel rosqueado de
cobre cromado; base rosqueada de cobre cromado que possibilite troca do sino ou diafragma (adulto,
adulto) ; câmera de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado); tubo rotatorio central em cobre
cromado ; tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos; fone biauricular de cobre cromado;
diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno; diafragma aberto (sino prolongador)
tamanho medio; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande; auscultador principio de
funcionamento: - os sons são obtidos através do contato do diafragma com a regiao de interesse.
esses sons são transmitidos através de câmara de som, tubo transmissor, tubo de pvc e auriculares
até o ouvido do operador. o fone biauricular permite auscultar simultaneamente o som com os dois
ouvidos. o estetoscopio tipo rappaport possui 05 tipos diferentes de auscultadores; - tipo fechado
com uma membrana de plástico rígido (diafragma); grande; usado para detectar sons e batimentos
cardiácos de baixa frequencia com maior distinção. - pequeno; uso infantil; tipo aberto; sino
prolongador ; grande: usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos
localizados médio: concentra-se pontos pequenos e limitados( ex. entre as costelas) para detectar
sons de intensidade média e baixa. pequeno; uso infantil . peso: 300gr.
Item 21

Nome do Item: Mesa para Instrumental

Quantidade
03

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa
inox.dimensões: 0,50x1,20x0,90 de altura.
Item 22

Nome do Item: Mesa para Instrumental

Quantidade
04

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa
inox.dimensões: 40 x 60 cm
Item 23

Quantidade
01

Nome do Item: Maca Retrátil

Especificação Técnica: Retrátil até 200kg para Resgate e Remoções CARACTERÍSTICAS.
Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas até 200kg. Respaldo
ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, autoextinguível, costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha com 127 mm de diâmetro com
sistema de freios. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Um jogo de
cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas. Dois cintos de segurança
automotivos com sistema duas pontas. Sistema de ancoragem completo para instalação em
ambulâncias. Pode ser produzida em diversas alturas, de acordo com o veículo a ser instalada.
Sistema retrátil de recolhimento de pernas. Sistema de segurança automático que impede a queda
acidental.
Item 24

Nome do Item: Oximetro de Pulso

Quantidade
03

Especificação Técnica: com curva plestimográfica Adulto, Pediátrico e Neonatal; Bivolt; Bargraph
com indicador de perfusão; Três modos de apresentação, com destaque para os valores numéricos,
curva ou tendência; Tom do pulso variável com o valor do SpO2; Display LCD de alta intensidade
com retro-iluminação; Menu de Configuração Simplificado; Alarmes para SpO2 e Pulso; Tendência
Gráfica; Memória Não Volátil e Relógio de Tempo Real; Saída serial para impressora ou PC; Tecla
de silenciamento de alarme por 2 minutos; Alarmes (audio-visual)para SpO2 e pulso.
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Item 25

Quantidade
05

Nome do Item: Papagaio Inox

Especificação Técnica: Capacidade de 1,0 Litro Cabo de fácil manuseio para o enchimento e
esvaziamento.
Item 26

Nome do Item: Suporte para Soro Regulável

Quantidade
06

Especificação Técnica: 4 ganchos : epoxi com rodízios. suporte para soro altura regulável. estrutura
em tubo redondo de 1 x 1,20mm. pintura epoxi e haste em tubo redondo de inóx com 04 ganchos.
Item 27

Quantidade
04

Nome do Item: Aparelho de DVD

Especificação Técnica: DVD Player Scan DVDEspecificações:Reprodutor de 1 CD DVD, DVDR/RW, DVD-RW+/-, CD, CD-R/RW, VCD e MP3. Progressive Scan ; Ez View; Redutor de
Ruído Digital;Reproduz Arquivos JPEGReproduz CD de Imagens; Reproduz Arquivos WMA;
Conexões - Saída: Digital Coaxial- Saída: Digital ÓpticaDados técnicos :- Tamanho: 430 x 84 x 275
mm- Peso: 3,900 Kg
Item 28

Nome do Item: Autoclave Horizontal

Quantidade
01

Especificação Técnica: de mesa câmara de inóx 42 litros, descrição: especificação autoclave
horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. Indicação hospitais, clínicas
odontológicas. aplicação esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas,
líquidos, vidrarias, etc... faixas de trabalho ciclos rápidos programáveis de acordo com o tipo de
material. Construção câmara cilíndrica construída de acordo com as normas da abnt. Gabinete
conjunto montado sobre estrutura em aço a36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá
estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Porta o equipamento possui 01
porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão
por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição
de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade.
equipada com: transdutor de pressão: monitora a pressão existente na câmara interna. sensor pt 100:
monitora a temperatura existente na câmara interna. display: alfanumérico digital. indica pressão,
temperatura, ciclos, alarmes. chave geral: liga e desliga todo o equipamento em caso de uso ou
emergência. tecla seleção: seleciona o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilzado. tecla
partida: inicia o ciclo pré programado escolhido. sistema hidráulico: filtros: em bronze, elemento
filtrante em aço inoxidável. válvulas solenóides: em latão forjado tipo diafragma. válvulas de
segurança: construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. conexões:
construídas em cobre. equipada com: micro - switch: auxilia na segurança do equipamento,
prevenindo possíveis falhas de manuseio. controle de nível para evitar a queima das resistências do
gerador caso haja falta d´água. fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de
alimentação elétrica. elemento de segurança: termostático que se funde com excesso de temperatura
liberando a pressão. aquecimento voltagem elétrico 220v, tabela dimensional modelo dimensões d x
p (mm) ahmc-10 300 x 600 42 litros outras dimensões de acordo com a necessidade do cliente. não
necessita de instalação, somente tomada para energia elétrica
Item 29

Quantidade
02

Nome do Item: Estante de Aço

Especificação Técnica: med.1.98ax0.90lx0.30p c/ 04 coluna na chapa 18, 13 bandejas med.90x030cm
na chapa 22, c/ 18 gavetas de 0.15x 0.30, com 15 guiap/ gavetas, com 18 divisores med.0.15x030x
c/2paineis lateral med.1.88x0.30, com 01 painel de fundo med.1.88x0.90
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Item 30

Quantidade
09

Nome do Item: Bacia de Inox

Especificação Técnica: Bacia de inox de 35 cm
Item 31

Quantidade
05

Nome do Item: Comadre Inox

Especificação Técnica: tipo Pá capacidade 2,5 Litros Superfícies lisas para aumentar o conforto e
facilitar a limpeza.
Item 32

Quantidade
08

Nome do Item: Cuba Rim Inox

Especificação Técnica: Inóx 26 x 12cm 700ml Aço Inóx aisi 304.
Item 33

Quantidade
18

Nome do Item: Mesa Secretaria

Especificação Técnica: Mesa secretaria c/ 02 gavetas med. 1.20lx0.68px0.74a em melaminico,
gaveteiro em aço.
Item 34

Quantidade
05

Nome do Item: Foco de Luz

Especificação Técnica: para Procedimentos Ambulatoriais com Haste Flexi Foco Auxiliar
Ginecológico com Espelho Bivolt com chave seletora Descrição;Foco luz ginecológico com espelho
para exames.Lâmpada halógena 12v.x20w. Haste rigida cromada. Base com rodizios. Alimentação
110/220 volts. Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável.
Item 35

Nome do Item: Autoclave Horizontal

Quantidade
02

Especificação Técnica: digital capacidade 21 litros câmara de esterilização em aço inoxidável
operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de
membranacontrole dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de
precisão centenas de ciclos programáveis eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras
de secagem despressurização e desligamento automático ao final do ciclo atuação descontínua da
resistência para menor consumo de energia elétricatubulação interna em cobre para alta
pressãoexclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados.oferece maior resistência e
segurança gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente.guarnição da
tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.produto aprovado e registrado no ministério da
saúde. Dimensões internas: 25 x 40 cm (diâmetro x comprimento) dimensões externas: 38 x 45 x
60cm (a x l x f)peso: 30kgpotência e tensão: 1500w 110 ou 220 v pressão e temperatura: 1kgf/cm2
até 121°c padrão.
Item 36

Quantidade
24

Nome do Item: Banco Longarina

Especificação Técnica: secretaria: 3 lugares lisa, assento e encosto em compensado anatômico de
12mm, espuma em poliuretano injetado de 45 mm, perfil protetor de bord em pvc flexível.
Item 37

Quantidade
06

Nome do Item: Mesa de Mayo
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Especificação Técnica: esmaltada (instrumental) armação tubular com rodizios de 1.5/8, totalmente
esmaltada , altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima:0,77m.
Altura máxima: 1.25m. Dimensões da bandeja: 48,5 cm de comp. X 32,5 cm de larg.
Item 38

Quantidade
04

Nome do Item: Cadeira de Rodas

Especificação Técnica: com apoio de braços e pés removíveis;Apoios para braço fixos;Apoios para
pés removíveis;Assento e encosto em nylon;Dobrável;Freios Bilaterais;Pedais em Polietileno;Rodas
traseiras aro 20 com pneus infláveis;Rodas dianteiras aro 6 giratórias com pneus maciços; para peso
ate 150kg.
Item 39

Nome do Item: Carro para Limpeza

Quantidade
06

Especificação Técnica: Transporte de produtos e descartáveis; Bolsa para coleta 90 litros com
tampa; Conjunto balde duplo Doblô 50L (NY104) de 25 litros cada (removível); 4 organizadores
para acessórios;Pode utilizar mop plano e vertical; Rodízios fixos e giratórios; Montado: comp 96cm,
largura 58cm, altura 92cm, embalagem 1 und e peso 20 kg.
Item 40

Nome do Item: Esfigmomanometro

Quantidade
05

Especificação Técnica:
Aparelho de Pressão Aneróide Nylon Velcro Face do visor gravado a laser para maior precisão
.Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura .Aro de borracha anti-impacto .Leve e sem
látex .Braçadeira em velcro para adulto de alta durabilidade registro no INMETRO. Acompanha:
.01 bolsa para acondicionamento Acompanha braçadeira NYLON impermeável velcro adulto.
Item 41

Quantidade
04

Nome do Item: Armário Vitrine

Especificação Técnica: com 02 portas, porta com fechadura cilíndrica , fundo e teto em chapa de aço
esmaltado, 02 porta e 04 prateleiras de vidro cristal incolor.
Item 42

Quantidade
08

Nome do Item: Armário

Especificação Técnica: feito de aço chapa24, 4 prateleiras reguláveis, 2 portas com chave e puxador
medida 1,20x2,00x0,45 m.
Item 43

Quantidade
16

Nome do Item: Balde Cilíndrico

Especificação Técnica; Porta detritos com pedal de metal 50 l.
Item 44

Quantidade
110

Nome do Item: cadeira

Especificação Técnica: tipo secretaria fixa teido almofadado, pés de metal tipo palito, não regulável
nem acento nem encosto.
Item 45

Quantidade
14

Nome do Item: Cadeira Saga

Especificação Técnica: em poliuretano, c/ braço c/ mecanismo a gas c/ rodízio.
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Item 46

Quantidade
24

Nome do Item: Escada 2 degraus

Especificação Técnica: Tubular - Escada em ferro tubular com pintura epóxi esmaltada em piso de
borracha e cinta de aço inox, pés com ponteira de pvc dimensões 0,40mx0,40.
Item 47

Nome do Item: Tela de projeção retrátil

Quantidade
01

Tela de projeção retrátil c/ tripé 100 polegadas 1,80 x 1,80 mts tela de projeção retrátil de
acionamento manual, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto,
acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento
inferior, superfície de projeção do tipo matte white - branco opaco com ganho de brilho de 1,1 vezes.
poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência. possui sistema de
multiparadas, possibilitando um perfeito enquadramento da imagem. tamanho máximo: - 1,80 comp.
x 1,80 altura, com garantia mínima de 12 meses.
Item 48

Nome do Item: Projetor Multimidia

Quantidade
01

Projetor Multimídia (DataShow): Tecnologia: 3LCD; Brilho: 2200 Ansi Lumens; Resolução: XGA
1024x768 Pixels; Resoluções suportadas: VGA (640x480), SVGA (800x600), SXGA
(1280x1024)(1400x1050), UXGA( 1600x1200); Sinais de Vídeo: NTSC/NTSC4.43/PAL/MPAL/NPAL/PAL60/SECAM/ HDTV: 480i,480p,720p,1080i; Contraste: 400:1; Controle remoto:
Seleção entrada, power, aspecto de imagem, modo de cor,volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu,
help, auto, pg up/ pg down, esc e enter. Acessórios Inclusos: Bolsa de transporte, Cabo de força,
cabo de vídeo, controle remoto, CDROM, guia de uso; Proteção por senha: sim; Desligamento
Instantâneo: sim; Conexões de entrada: 1 VGA / 1 S-Video / 3 RCA (V/AE/AD) / 1 USB;
Conexões de saída: 1 VGA; Nível de ruído: 35 dB (alta luminosidade); 28 dB (baixa luminosidade);
Correção de trapézio: Vertical +/- 30 graus Lentes: Tipo - Manual F-N 1.6 / Foco: 18.4-22.12mm /
Zoom; Ótico :1.0 - 1.2; Lâmpada: 170W; Duração da Lâmpada: 3000h (alto brilho), 4000h(baixo
brilho); Falante: 1W; Distância de projeção: 0,84m a 10,41m; Tamanho da Tela: 30 a 300; Voltagem:
100v - 240v CA; Frequência: 50-60Hz; Consumo de energia: 100-120v : 248w. 4,1w em standby;
200-240v: 231w. 5,8w em standby, com garantia mínima de 12 meses.
Item 49

Quantidade
03

Nome do Item: Computador

01 CPU na cor preta, com teclado padrão português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2; 01 mouse ótico
sem fio, 01 par de caixas de som; Processador com quatro núcleos, Frequência Operacional: 3.4GHz,
MEMÓRIA Cache: 4 x 256KB, MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 SDRAM; Frequência Gráfica:
850MHz, Barramento: DMI 5,0 GT/s; Dispositivo de Resfriamento: Dissipador de calor e
ventilador incluídos; Acessórios: Cooler, Mini Adesivo, Manual do usuário; Gravador Blu-ray
SuperMulti; placa de rede 10/100mbps, fast ethernet; portas frontais:2x usb, 1x line-out(áudio), 1x
mic-in(microfone) e portas traseiras:1x line out(audio), 1x mic in(microfone), 1x line in, 1x vga,
hdmi1.4(saída), 4x usb, 2x ps/2, rj-45; placa de som integrada, com suporte para áudio 5.1;
processamento de vídeo integrado graphics 2000, aceleração gráfica integrada vídeos hd e suporte
directx 10.1; bivolt, sistema de recuperação eletrônico; placa mãe padrão e compatível; monitor de
LCD de 18,5”, com resolução de 1.366x768 @ 60Hz, brilho 200 cd/m² (typ), contraste 5.000.000:1,
ângulo de 90º/65º, pedestal, tempo de resposta de 5S, bivolt, cabos de energia, e de conexão entre
PC e monitor inclusos, HD 1TB; WINDOWS 8 INCLUSO, Conexão s/ fio (wireless): 802.11
b/g/n, Placa de vídeo: com 1 GB de memória dedicada e até 4830 MB de memória gráfica total;
Capacidade para tela dupla: DVI, (VGA via dongle), recursos para HDMI e compatibilidade com
Blu-ray, Microsoft DirectX 11, e um ou dois monitores, formato para micro-ATX: 24,4 cm (9,6
polegadas) x 24.4 cm (9,6 polegadas), velocidade de barramento frontal 2,5 GT/s, suporte para
memória DIMMs e DDR3, arquitetura de memória de canal duplo, quatro soquetes DIMM DDR3
(240 pinos), Áudio integrado de alta definição com 6 canais, 01 slot PCI Express x16 (para suporte a
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placa de vídeo), Três slots PCI Express x1 (para placas de rede, som e sintonizador de TV), Um
soquete de miniplaca PCI Express x1; conectores internos Um conector de ventoinha para CPU, 4
soquetes DIMM, Um conector de alimentação ATX de 24 pinos, Um conector de alimentação ATX
de 4 pinos, Quatro conectores SATA, Seis conectores USB, suportando até oito conexões USB, Um
conector para o LED da placa de WLAN, Jumper Clear CMOS · Jumper para limpar senha do
BIOS, Conector do painel frontal, Conector de saída S/PDIF, Recuperação de ROM, Conector
1394, Caixas acústicas, Conector de áudio do painel frontal, Um conector PCI-E x16, Três
conectores PCI-E x1, Um conector de miniplaca PCI-E, Um conectorde ventoinha para PC,
Garantia mínima de 12 meses.

2.0 JUSTIFICATIVA:
Os materiais, objeto deste edital, serão utilizados para melhoria da qualidade dos serviços
prestados nas Unidades Básicas de Saúde do município.
PRAZO DE GARANTIA: mínimo 01 ano, contado a partir da data da entrega do produto,
no Almoxarifado Central da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista/SP.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura
do contrato, no Almoxarifado Municipal, sito à Praça Nossa Senhora do Patrocínio, 1168Centro – Patrocínio Paulista-SP entre 08:00 e 10:30 horas ou 13:00 e 16:30 horas.
PRAZO PARA PAGAMENTO: até 05 (dez) dias após a entrega total, devidamente
verificado e atestada a sua adequabilidade às exigências editalícias, devendo ser discriminado
no corpo da Nota Fiscal referente ao Convênio nº 709516/2009.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.
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ANEXO II
1.0 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
1.1. Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na
forma da legislação vigente. Será exigida a apresentação do Certificado do SICAF ou
Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura do Município de Patrocínio
Paulista ou qualquer outro órgão público Federal, Estadual ou Municipal e ainda aqueles que
apresentarem os documentos dispostos nos itens 1.1.1 a 1.1.3 deste Anexo.
1.2. Para emissão do CRC pela Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista os
interessados deverão dirigir-se à Secretaria Municipal, com antecedência mínima de 48 horas
antes da data de realização do certame, munidos dos documentos abaixo relacionados, que
deverão ser apresentados obrigatoriamente em cópia autenticada ou no seu original, sendo
que em ambos os casos eles não serão devolvidos.
1.3. Ocorrendo a participação de empresas enquadradas no Simples Nacional como Micro
Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, essas terão assegurado os direitos
previstos na Lei 123/06, quando da classificação das propostas.
1.3.1. Se a empresa enquadrar no Simples Nacional, como empresa EPP, juntar Declaração
ou Documento comprobatório desta condição.
1.1.1 - PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou
1.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações ou da última
consolidação em diante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou
1.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício, ou
1.1.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
1.1.1.5 – Registro Geral (RG) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios, quando tratarse de sociedades comerciais ou do titular quando empresa individual
1.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
1.1.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estaduais ou municipais, relativos
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual, ou alvará de localização.
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1.1.2.3 - Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União com data de emissão não
superior a 180 (cento oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão
o seu prazo de validade, (não serão aceitas as guias de recolhimento).
1.1.2.4 - Certidão Negativa de Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria
da Receita Federal, com data de emissão não superior a 180 (cento oitenta) dias quando não
constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade, (não serão aceitas as
guias de recolhimento).
1.1.2.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu
prazo de validade.
1.1.2.6 – Prova de regularidade de débito com a Fazenda do Município em nome da licitante
ou outra prova equivalente, na forma da lei; nas hipóteses em que os Municípios emitam as
certidões de cadastro mobiliário e imobiliário separadamente, a licitante deverá apresentar
apenas a certidão referente ao mobiliário (ISSQN), com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de
validade.
1.1.2.7 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei
(não serão aceitas as guias de recolhimento).
1.1.2.8 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (não serão aceitos as guias
de recolhimento).
1.1.2.9 – Prova de Regularidade Trabalhista, em conformidade com a Lei 12.440/2011.
1.1.3 – As provas de regularidade deverão ser do domicílio ou sede da licitante.
1.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.1.4.1 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias, quando não constar
expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.
1.2 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do
§ 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93, conforme Anexo III;
1.3 - A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso
da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo
para atendimento.
1.4 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação da
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da
documentação exigida para a habilitação.
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1.5 - Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do
CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se
aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.
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ANEXO III
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2014 – Processo Administrativo 7467/2014, da Secretaria
de Saúde de Patrocínio Paulista - SP.

(nome da empresa)
______________________________________________________________________
CNPJ/Nº_____________________________________,sediada________________________
___________________________________________________________________________
_______ (endereço completo), declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e Data: ______________________________.

(a) __________________________________________
Nome e número da identidade e do CPF do declarante
(Representante Legal)

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DETALHADA
PREGÃO ELETRÔNICO N0 03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7467/2014
PROPONENTE:...............................................................................................................
CNPJ:................................................................................................................................
ENDEREÇO: ..................................................................................................................
FONE:..............................................................................................................................
PESSOA PARA CONTATO:.........................................................................................
E-MAIL: ..........................................................................................................................
========================================================
LOTE 1:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 2:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 3:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 4:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 5:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
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LOTE 6:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 7:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 8:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 9:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 10:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 11:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 12:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168 – CEP 14.415-000 – CENTRO – Patrocínio Paulista-SP – Tel. (16) 3145-9910

37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCINIO PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 13:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 14:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 15:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 16:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 17:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 18:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
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PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 19:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 20:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 21:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 22:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 23:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 24:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 25:
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QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 26:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 27:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 28:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 29:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 30:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 31:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
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VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 32:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 33:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 34:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 35:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 36:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 37:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
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LOTE 38:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 39:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 40:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 41:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 42:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 43:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 44:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
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MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 45:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 46:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 47:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 48:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
LOTE 49:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R$:
VALOR TOTAL R$:
PRAZO DE GARANTIA:
VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE ENTREGA:
_________________________________
LOCAL E DATA
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______________________________________________________________________
ASSINATURA DEVIDAMENTE INDETIFICADA DO REPRESENTANTE LEGAL
OBS: O DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS será apresentado com
assinatura do proponente e sem rasuras, emendas ou entrelinhas.
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
Ao ........... dia do mês de ............. do ano de dois mil e quatorze, o MUNICÍPIO de Patrocínio
Paulista pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Nossa Senhora do
Patrocínio n0 1168, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal de Patrocínio Paulista, Marcos Antonio Ferreira, e a
empresa.........................................., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de
................na Rua.............. n0 .......... inscrita no CNPJ sob o n0 ...................., doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por seu procurador
legal Sr................... resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei Federal n0
8.666/93 e suas alterações, originado do Pregão Eletrônico n0 03/2014 – Processo
Administrativo 7467/2014.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL EM
EPÍGRAFE, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DETE TERMO
DECONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO FABRICANTE.
I – A marca, preço unitário e total
Lote:.............
Marca: .................................
Valor total = R$.....................
II – O valor total a ser pago à CONTRATADA, pela execução deste contrato será de
R$.................. ( ....................).
CLAÚSULA TERCEIRA - DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO BEM
I - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data da assinatura do contrato, no seguinte endereço: Praça Nossa Senhora do Patrocínio,
s/n – Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, CNPJ nº 45.185.318/0001-15,
em dias úteis no horário das 09:00 às 11:00 horas ou 13:00 às 17:00 horas.
Parágrafo único - A Contratada entregará o bem, objeto deste Contrato, em conformidade
com o presente instrumento, de acordo com sua proposta e em consonância com os termos
do Edital de Pregão Eletrônico.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168 – CEP 14.415-000 – CENTRO – Patrocínio Paulista-SP – Tel. (16) 3145-9910
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I - O pagamento será efetuado em até 05 dias após a entrega dos produtos, mediante a
apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente atestados pelo Gestor do
Contrato Sr. Francisco Antônio de Andrade, Secretário Municipal de Saúde e, observado o
cumprimento integral das disposições contidas neste Edital, e pagas através da Unidade de
Despesa descriminadas no contrato, devendo ser discriminado no corpo da Nota Fiscal
referente ao Convênio nº 709516/2009.
Parágrafo Único – O pagamento somente será efetuado quando do cumprimento integral do
empenho.
III – O valor estabelecido na Cláusula Segunda não sofrerá reajuste salvo se legislação
Federal assim o vier a definir no curso do Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
I – O prazo do presente termo é de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado conforme
previsto no inciso II do artigo 57, da Lei Federal n 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e
atualizações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
I - O bem adquirido deverá ter o prazo de garantia de 01 (um) ano, contado a partir da data
da entrega do produto no Almoxarifado Central da Prefeitura do Município de Patrocínio
Paulista/SP.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - Os recursos necessários a presente contratação, acham-se classificados na dotação
orçamentária:
02.04.01 – Serviços de Saúde
10.302.0008.1007 – Aquisição de Ambulância para Transporte de Pacientes
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha: 37
02.04.01 – Serviços de Saúde
10.302.0008.1116 – Aquisição de equipamentos ESFS
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha: 193
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - Compete à Contratante:
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II - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.
III – A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, através de representante e a qualquer
tempo, terá acesso à inspeção do produto a ser entregue pelo fabricante ou fornecedor,
verificando as condições de atendimento à proposta;
IV - A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista está autorizada a receber o produto e
fiscalizar o padrão de qualidade do produto fornecido.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - Compete à Contratada:
II – Fornecer os equipamentos e materiais permanentes, observando as exigências do edital,
quanto à qualidade, embalagem e quantidades previstas no Anexo I deste edital;
III – Entregar os equipamentos e materiais permanentes dentro do prazo estabelecido e nas
quantidades solicitadas, sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou
motivo de força maior;
IV – Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos equipamentos, correndo por sua conta
e risco, inclusive custos com fretes, embalagens, carga e descarga e obrigações fiscais e
tributárias;
V – Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados a Prefeitura do
Município de Patrocínio Paulista e/ou terceiros;
VI – Obrigar-se a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
VII – Efetuará a entrega dos bens, de acordo com as condições e prazos propostos, e a
mantê-lo em pleno funcionamento dentro do período de garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS
O não cumprimento do objeto do presente Contrato ou das obrigações da Contratada,
segundo as demais cláusulas, poderá implicar na aplicação de sanções à Contratada, nos
termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantido o direito de defesa.
I - advertência;
II- Multa de mora, diária de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) nos primeiros 05(cinco)
dias; e de 0,10%(zero vírgula dez por cento) do sexto dia em diante, calculada sobre o valor
total do Contrato, por impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas, exceto se
motivada, comprovadamente, por causo fortuito ou motivo de força maior.
III - rescisão do Contrato ou anulação do instrumento equivalente;
Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168 – CEP 14.415-000 – CENTRO – Patrocínio Paulista-SP – Tel. (16) 3145-9910
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IV - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Patrocínio Paulista;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;
Parágrafo único - A ocorrência de quaisquer das situações elencadas no artigo 78, da Lei
8.666/93, poderá acarretar a anulação da Nota de Empenho e ainda a aplicação das
penalidades previstas nesta cláusula, devendo constar à devida motivação nos autos do
processo, observado o disposto no § 2º, do artigo 79, do referido diploma legal e assegurados
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
I - Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem
motivos para rescisão do Contrato às situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do
artigo 79, da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a
Juízo da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, sem que caiba à Contratada
qualquer ação ou interpelação judicial.
§ 2º - No caso de rescisão do Contrato, a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista fica
obrigada a comunicar tal decisão à Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias
de antecedência.
§ 3º - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre o Contratante, em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do art. 79, da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO
CASO DE RESCISÃO
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80, da
Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO
DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos do Pregão Eletrônico nº 03/2014;
II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos.
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Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo
Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo
65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93 fica designado o Sr. Francisco Antônio
Andrade, Secretário Municipal de Saúde como Gestor do Contrato, para acompanhar e
fiscalizar a execução do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Patrocínio Paulista, Estado de São
Paulo, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na
execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de
que produza seus efeitos legais.
Patrocínio Paulista-SP, .......... de ............... de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
Marcos Antônio Ferreira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
EMPRESA
Nome do responsável
RG.: /CPF.:
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)______________________________

2)_________________________
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ANEXO VI
MODELO DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014
OBS: Visando comunicação futura entre a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista e
essa empresa, solicitamos de Vossa Senhoria, preencher o recibo de entrega do edital e
remeter a esta Equipe por meio do email: copel@patrociniopaulista.sp.gov.br, este recibo
EXIME a Equipe da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como quaisquer informações adicionais.
EMPRESA:
CNPJ N.º
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
END. P/ CORRESPONDÊNCIA:
NOME DO RECEBEDOR:
E-MAIL P/ CORRESPONDÊNCIA:
CARGO:
IDENTIDADE:
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