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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação no dia 30.09.2020, às 09:00HS (nove horas) em sua
sede. OBJETO: Aquisição de Móveis de Escritório, Eletrônicos, Eletrodomésticos e Equipamentos Hospitalares para
composição das Unidades de Saúde no Município de Cairu, Estado da Bahia. Telefone. (75) 3653-2151 / 3653-2145,
ramal: 214. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.io.org.br. Cairu - Bahia, 14 de
setembro de 2020. Robson Vicente Silva dos Santos - Pregoeiro Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 088/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 370/2020
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES PARA COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

EMPRESA: _______________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
CIDADE: ______________________________ ESTADO: _________________________
TELEFONE: ___________________________FAX: _______________________________

Tomamos conhecimento, através do acesso à página www.cairu.ba.gov.br (Diário Oficial do Município de Cairu), cópia
do instrumento convocatório da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 na forma acima identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail
pcairulicitacao.gov@hotmail.com.

A não remessa do recibo exime a Supervisão de Compras, Contratos, Convênios e Licitações da comunicação de eventuais
alterações e/ou retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre a
presente licitação.
_____________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefone) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 – FL. 1/27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 088/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 370/2020
I.

REGÊNCIA LEGAL

LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, DE 17 DE JULHO DE 2002, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, SUBSIDIARIAMENTE A
LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR.
II.
ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
x
III.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MODALIDADE

IV.

V.

PREGÃO PRESENCIAL NO 013/2020
TIPO DE LICITAÇÃO

VI.

VII.

MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO

VIII.

MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
370/2020 – DATADO DE 10/09/2020
FORMA DE FORNECIMENTO
EXECUÇÃO IMEDIATA

A presente licitação tem por escopo a aquisição de Móveis de Escritório, Eletrônicos, Eletrodomésticos e
Equipamentos Hospitalares para composição das Unidades de Saúde no Município de Cairu, Estado da Bahia,
conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I – Termo de Referência e Anexo II Proposta de Preços.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2020
HORÁRIO: 09:00H (NOVE HORAS)
LOCAL: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU – BAHIA. (SETOR DE LICITAÇÕES).
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE
GESTORA
10.10/18

FONTE
0014/0002

XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
90 (NOVENTA) DIAS

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2050/2085/2089

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
4490.52.00.00.00
3390.30.00.00.00

XII – CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
(NÃO APLICÁVEL)

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL.
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestadas pelo pregoeiro, diariamente, das 09:00HS as 12:00HS e das 13:00 às 15:30, no endereço acima;
pelo e-mail pcairulicitacao.gov@hotmail.com; ou pelo telefone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214.
Todas as decisões e comunicações que se fizerem necessárias, inclusive o julgamento final classificatório será
anunciado em sessão pública ou através de publicação no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.io.org.br.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:
Robson Vicente Silva dos Santos
Decreto Municipal nº 3800, de 06/01/2020.
XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas:
14.1.1. Que sejam empresas brasileiras legalmente constituídas;
14.1.2. Que apresentarem os interessados credenciados;
14.1.3. Que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2. Não poderá participar desta licitação a empresa:
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.

Reunida em consórcio;
Estrangeira que não funcione no País;
Que estiver cumprindo suspensão temporária do direito de participar de licitação no Município de Cairu;
_____________________________________________________________
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14.2.4. Que estiver impedida de contratar com a Administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;
14.2.5. Que tenham sido consideradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta
Federal, Estadual ou Municipal ou tenham algum registro nos Cadastros mantidos pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Controladoria Geral da União (CGU).
14.2.6. Que seja constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade
de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida, ou estejam registradas no(a):
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas
14.2.6.1.
Punidas (CNEP) mantido pela Controladoria Geral da União – CGU;
14.2.6.2.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA),
disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
14.2.6.3.
Lista de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração
Pública Federal, mantido pelo Tribunal de Contas da União (TCU);
14.2.7. Que tenha falência decretada, esteja em concurso de credores, em processo de liquidação, dissolução, cisão,
fusão ou incorporação;
14.2.8. Se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei 8.666;
14.2.9. Tenham dirigentes funcionários ou membro da administração pública do Município de Cairu;
14.2.10. Que estejam sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
14.3.

É vedada a representação a qualquer pessoa jurídica, nesta licitação, de mais de um participante.

14.4. ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DO COVID - 19, A REUNIÃO DE ABERTURA E DEMAIS SESSÕES QUE FOREM
NECESSÁRIAS DEVERÁ OBEDECER AOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA INSTITUIDOS PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de
2002, em sua redação atual, regulamentada pelos Decretos n.ºs 3.555 de 08 de agosto de 2000 e 3.693 de 20 de
dezembro de 2000, bem como pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua redação atual, e pela Lei
Complementar 123/2006 de 14 de setembro de 2006, em sua redação atual, no que for pertinente.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em nome de empresa licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços.
16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante estatuto/contrato
social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente, e demais consultas conforme
disciplinado no item 16.3. e 16.4.
16.3. O CREDECIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO EM SEPARADO DOS ENVELOPES, CONTENDO
PARA CADA CASO DESCRITO NO ITEM 16.3.1 OU 16.3.2, A DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE NUMERADA PELO
TOTAL DE FOLHAS (1/10, 2/10... 10/10):
16.3.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Cópia do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição de leitura) do sócio com
poderes para representar a empresa, presente na sessão;
c)
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do licitante, (as
empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/),
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
d) Comprovações previstas no item 16.4. deste edital.
16.3.2. Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado com poderes para tal:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de quem assinar a credencial;
b) Procuração na forma da Lei ou documento equivalente apresentado em forma de carta em papel timbrado
da licitante, podendo-se adotar o modelo constante do ANEXO IV, contendo os dados de identificação do
credenciado (nome, número do documento de identificação e do CPF, endereço residencial), detalhando os
poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93, assinado pelo titular ou representante legal da licitante;
c)
Cópia do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes para assinar procuração do
credenciamento (em perfeita condição de leitura);
d) Cópia do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em perfeita condição de
leitura);
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e)

f)

Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do licitante, (as
empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/),
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
e.1. Caso a Junta Comercial do Estado sede da licitante não disponibilize em seu portal da rede mundial de
computadores, a Consulta de Empresa indicada, poderá a licitante substituir por documento oficial da Junta
Comercial onde seja possível constatar o histórico de alterações da empresa.
Comprovações previstas no item 16.4. deste edital.

16.4.

No ato do credenciamento deverá ser apresentada:

16.4.1.

Para o(s) sócio(s) majoritário(s), mediante número do Cadastro de Pessoa Física - CPF:

a) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), obtida no
site (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0) - emissão não superior a 30 dias.
b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela Secretaria da Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp) - emissão não
superior a 30 dias.
c) Certidão negativa de Improbidade Administrativa que comprove a inexistência de Registo no CNIA Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça, obtida no (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) - emissão
não superior a 30 dias.
d) Impressão da consulta que comprove a inexistência de Registro no CEIS - Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas, obtida no site (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) - emissão não
superior a 30 dias.
e) Impressão da consulta que comprove a inexistência de Registro no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Punidas, obtida no site (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc) emissão não superior a 30 dias.
16.4.2.

16.4.2. Para sua personalidade jurídica (CNPJ):

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica que comprove a inexistência de quaisquer registros nos
seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Controladoria Geral
da União (CGU) obtida no site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br) - emissão não superior a 30 dias.
16.5. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.
16.6. A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento aplicar-se-á para cada caso as medidas a
seguir elencadas:
16.6.1. Se o(s) documento(s) ausentes forem de livre consulta na internet, o Pregoeiro e Equipe de Apoio irá proceder
à referida consulta e complementará a credencial da licitante;
16.6.2. Se o(s) documento(s) ausentes não forem de livre consulta na internet, a licitante não terá o seu
representante credenciado;
a) Terá o ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e o ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,
acolhidos; e,
b) Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor recurso.
16.7. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de Conhecimento e
Atendimento as Condições de Habilitação e a Declaração de Micro e Pequena Empresa previstas neste edital, ANEXOS V E
VI, respectivamente, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas
novas propostas.
16.8. Concluída a fase de credenciamento, não cabe desistência da proposta.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal da
empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos
elementos constantes dos itens III (MODALIDADE) e VIII (OBJETO) deste Edital, além da Razão Social da empresa
(modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO- CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS"
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17.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou
por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este
poder.
17.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este
último.
17.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto
desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas
de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados,
inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
contratada das obrigações.
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
17.6. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item IX do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
17.7. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço
global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
17.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou que
consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.
17.10. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
XVIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a documentação em envelope lacrado, no qual possam
ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo
a Comissão, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
18.1.1.

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração perfeitamente legível, com prazo vigente na data de realização do
certame.
18.1.2. Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena de inabilitação), com índice de
documentos, sem cortes de informações ou rasuras e devidamente numeradas mencionando o número da folha
pelo total de páginas, ou seja (1/x), com o devido índice.

MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL NO 013/2020
18.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto) do(s) sócio(s) da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá
estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da
licitação;
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
e) 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.
18.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS), mediante
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
18.3.1.
Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a)

As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Ter apresentado a Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio
ou sede do licitante na fase de Credenciamento.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.

b) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
18.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto
da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado.
a.1.) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente ou pelo
próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente, ou ainda empresas
das qual o concorrente integre o seu quadro societário.
a.2.) A comprovação de aptidão:
a.2.1.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público, deverá vir acompanhada da(s)
cópia(s) do(s) contrato(s) com a respectiva contratante do fornecimento/execução atestado, acompanhado
da respectiva publicação, onde fique evidente a compatibilidade do objeto do contrato;
a.2.2.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito privado ou afim, deverá vir
acompanhado de cópias de notas fiscais para comprovar o fornecimento/execução em compatibilidade com o
objeto do contrato.
b) Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal
18.5. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas, expedida pelo Tribunal de Justiça
(http://www5.tjba.jus.br/).
a.1) Quando a Certidão Negativa for emitida diretamente nos cartórios ou Ofícios e assinados pelos Oficiais das
respectivas localidades (Cartórios) as empresas deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas
exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que
controlam a distribuição de falências e concordatas.
18.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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18.6.1. Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme modelo do ANEXO VII integrante do
presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao
artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1.

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.

19.2. O pregoeiro analisará as propostas de preços dos licitantes participantes em consonância com o descrito no Termo
de Referência (Anexo I do Edital).
19.3. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE e atender as
exigências deste ato convocatório.
19.4. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes últimos, para efeito da
classificação.
XX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
20.1.

FASE INICIAL

a) A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das propostas de
preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital;
b) Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação, não
cabe desistência da proposta.
c) A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
d) O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem como a
regularidade das mesmas.
d.1) Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro fixará prazo
para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a desconformidade e
incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na
desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência, com as consequências
estabelecidas em lei.
e) O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.
f)
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item
anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
g) No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
h) Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
i)
Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e estabelecerá uma
nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
20.2.

ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

a) Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes
selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta
selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de
menor valor. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante
da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
b) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação.
c) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade de todas
as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
d) Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
d.1. Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
d.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado.
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d.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes na
sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
e)

Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.

f)
Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a
documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação.
g)

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.

h) Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
i)
A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
j)
O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados,
dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados,
na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
k)

A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

l)
Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi ofertado no
lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
m) Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo com a ordem de
classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital, desde que atenda a todos os requisitos
exigidos para o pleno atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo
material ou serviço.
n) Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os preços de todos os licitantes
classificados e publicados na imprensa Oficial do Município, até que seja atingido o total licitado do material ou serviço em
função da capacidade de fornecimento do bem ou da realização do serviço.
o)

Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado serão registrados.

XXI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
21.2.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

21.3.

Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

21.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
21.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará a
decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
21.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a instrução e o
encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
21.7.

A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso.

21.8.

O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

21.9.

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente interpostos e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
22.3.

A homologação do objeto desta licitação está condicionada a aprovação das amostras.

22.4.

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

XXIII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
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23.1. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade
da contratada.
23.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
23.3. O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cairu em até 30 (trinta) dias, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
23.4. Visando maior agilidade no processo de pagamento, recomenda-se a empresa vencedora ser correntista junto ao
Bando do Brasil S/A.
23.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
23.6.

As demais condições estão previstas na Minuta do Contrato (Anexo III)

XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos a
presente licitação, no endereço onde ocorrerá a licitação.
24.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com
base na legislação vigente.
24.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.4. Se a empresa for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial.
24.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (Artigo 26, § 3°, do Decreto
5.450/2005).
24.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
porte que declararem este fato, conforme item 16.4 deste edital, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da
convocação, para o saneamento da falha, sendo este prazo prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal
de Cairu.
24.7. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I –
Termo de Referência / Especificação dos Materiais;
Anexo II – Proposta de Preços;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Modelo de Credencial;
Anexo V – Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa;
Anexo VII – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa.
24.8. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.9.

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

24.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Valença
- Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.11. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.gov.br.

Cairu – Bahia, 14 de setembro de 2020.

Italuana Rosário Guimarães
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Aquisição de Móveis de Escritório, Eletrônicos, Eletrodomésticos e Equipamentos Hospitalares para composição das
Unidades de Saúde no Município de Cairu, Estado da Bahia.
2. NECESSIDADES
O Município de Cairu possui uma rede de Assistência à Saúde bastante complexa, pois trata-se de um Arquipélago,
onde suas ilhas estão distantes uma da outra e ambas precisam atender demandas de saúde de forma igualitária, no
sentido de minimizar problemas de saúde. Contamos atualmente com 06 Programas Saúde da Família, nas localidades
(Morro de São Paulo; Gamboa do Morro, Sede do Município, Zimbo, São Sebastião e Boipeba) 01 Unidade Básica de Saúde
(Sede do Município) e 04 Postos de Saúde (Galeão, Garapuá, Torrinhas e Tapuias) e dispomos também de 04 unidades de
atendimento 24hs que realizam atendimentos de urgência e emergência.
Tomando por base a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
Promover condições de trabalho aos profissionais de saúde tem sido prioridade na gestão atual, bem como
proporcionar comodidade aos que buscam o serviço público. A assistência primária do Município de Cairu corresponde com
as necessidades da população, propicia resolutividade imediata, direcionando o paciente a outros serviços quando
necessários.
Por se tratar de um Município cercado por ilhas, os móveis e equipamentos existentes nas Unidades de Saúde
sofrem corrosões com o passar do tempo de uso, pois a substância salina emitida pelos ventos, advindos do mar, acaba
danificando com mais celeridade, quando comparados aos mesmos em cidades distantes do mar. Em visita às Unidades de
Saúde, visualizamos a necessidade de substituição de móveis e equipamentos.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
Considerando que vivemos um momento de Pandemia do novo Coronavirus e que neste momento encontramos
dificuldades diversas, inclusive de obter cotações de preços junto ao mercado.
Considerando que a Lei Federal 8.666 estabelece que toda aquisição ou contratação pública deve basear-se em
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, sendo recomendado pelo Tribunal de Contas da
União – TCU observar os procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa Nº 05 de 2014 (atualizada) da então
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
No momento em que enfrentamos umas das maiores epidemias de nossa história recente, é importante que a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atue de forma rápida e efetiva, em conjunto com as demais instâncias do SUS,
visando atender da melhor maneira possível as expectativas de toda a população.
Com o intuito de organizar a rede de assistência para cuidados diários a população, o Município de Cairu diante de
todos citados acima, percebe a necessidade em substituir móveis e equipamentos que estão danificados pelo desgaste do
salitre proporcionado pelo mar por novos móveis e equipamentos, que proporcionará recomposição da estrutura física de
cada consultórios das Unidades de Saúde. Vale salientar que serão substituídos os móveis e equipamentos que estão
classificados como má conservação e\ou desuso, bem como implantação de serviços com RX odontológico.
4. BASE LEGAL
De acordo com Lei Federal nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, nos termos do Art. 2º e 7º onde versam:

Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS
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são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

O processo de contratação do objeto deste Termo de Referência será regido integralmente, pela Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2003 que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 que aprova o Regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
5. OBJETIVOS
- Promover ambientes em condições de trabalho aos Profissionais de Saúde e Usuários SUS.
- Proporcionar recomposição da estrutura física em consultórios das Unidades de Saúde.
- Promover, proteção e recuperação da saúde para organização e o funcionamento dos serviços.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
LOTE I
Item
1
2

Discriminação dos produtos
Armário 2 portas em aço, com chave, com altura de 100 a 210 cm x largura de
70 a 110 cm, 4 prateleiras (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), Chapa: 26
Capacidade da bandeja: 30 a 40kg.

Unidade

QUANT

UND

9

Mesa quadrada, pé fixo em Polipropileno Branco, Altura 72 cm/ Largura 69,5/
Comprimento 69,5/ Peso 3,8 kg

UND

3

LOTE II
Item

Discriminação dos produtos

Unidade

QUANT

Ar-condicionado com capacidade de 12.000 BTUs, Split, função quente e frio.
Classificação Energética: A
Potência Nominal (W):

1

Refrigeração
Aquecimento
Consumo
kWh/mês:
Tensão
(V):
Frequência:
60
Vazão
(m³/h):
Evaporadora
Fluido
Refrigerante:
Compressor - Rotativo - Velocidade fixa. Garantia de 1 ano.

-

1.085
1.085
22,8
220
Hz
570
R-410A

UND
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2

Televisor, tamanho da tela de 40”. Resolução HD, Tecnologia D-LED, Frequência
60 Hz, Sistema Operacional: Linux, Conectividade: Wireless integrado, Conexão:
Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) - 03 Entradas HDMI - Entrada RF para
TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo - 02 Entradas USB: reproduz filmes,
músicas e fotos - 01 Entrada S/PDIF out Optical - 01 Entrada Ethernet - 01
Entrada P2: para fones e amplificadores, Processador: Quad-Core, Controle
Remoto, Tela:
Resolução (Pixels): 1920x1080, Formato da Tela: 16:09, Ângulo de visão:
170°(H) x 170°(V), Contraste: 5.000.000:1, Brilho: 220 cd/m², Recursos de
imagem: Equalizadores de imagem predefinidos - Ajustes de temperatura de
cor, Zoom, Sistema de cor: PAL-M - PAL-N – NTSC, Dimensões do produto:
89,5cm LG x 51,5cm AL x 23cm P. Conteúdo da Embalagem: Smart TV Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual de Instruções em
Português - Base - Parafusos da base. Garantia de 1 ano.

UND

4

LOTE III
Item

1

2

3

4

Discriminação dos produtos
Bebedouro/Purificador Refrigerado, pressão coluna simples, confeccionado em
aço inox, Torneira (copo e jato) em latão cromado com regulagem de jato
d'água, Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto, Tampo em aço
inox. Motor: 220W, Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127v) / 4,4 (220v),
Temperatura de Resfriamento: 10°C, Vazão Nominal: 40L/h, Pressão de
Trabalho: 39 a 392 kpa, Dimensões (AxLxP): 103x35x33 cm, Peso: 14,6 kg.
Garantia de 1 ano.
Lavadora de Roupas Automática LES15 Essencial Care 15kg – Branca.
Capacidade (15 kg de roupas), Acabamento do cesto Polipropileno, Consumo de
AGU 180L/Ciclo, Eficiência Energética A, Voltagem 220W. Altura 1,02 Metros,
Largura 66,00 Centímetros, Profundidade 73,00 Centímetros. Garantia de 1 ano.
Fogão 4 bocas - Mesa: A / Forno: C, Top Control, 2 Queimadores de alto
desempenho, Forno limpa fácil, Puxador de aço: Super-reforçado para mais
segurança, Botões removíveis: Facilita a limpeza do fogão, Design compacto,
Acendimento automático total.
Geladeira Degelo Seco 261 litros Branca - 210V, formato 1 porta, painel de
controle interno, Geladeira/Refrigerador, eficiência A, compartimento extra frio.
Altura 144 cm, Largura 55 cm, Comprimento 63,1cm e Peso 42 kg. Voltagem 220
W. Garantia de 1 ano.
Liquidificador , 2 Velocidades + Função Pulsar, Copo em Polipropileno
inquebrável, Faca integrada em aço inoxidável, Trava-cabo patenteado, Guardafio com encaixe para plug. Capacidade útil do copo (litros) 1,250. Altura 40 cm,
largura 21 cm, Profundidade 18,00 cm, Peso 1,25 kg.

Unidade

QUANT

UND

7

UND

2

UND

3

UND

1

UND

2

5
LOTE IV
Item

1

Discriminação dos produtos

Unidade

Mesa de Exames Clínicos ou Divã Clínico em aço carbono pintado, aço inox,
capacidade mínima de 150 kg, Cor Branca, Fazem parte da Maca Clínica:
Prateleira 0,50m: Prateleira com 3 divisões internas, Gaveteiro System
0,50m: Gaveteiro composto com 02 gavetas de 12 cm, 01 gavetas de 18cm e 01
gaveta de 24cm, ambas com bojos em ABS, cantos arredondados, com fundo de
madeira e laterais de aramado.Gaveteiro Aparelhos 0,50m: Gaveteiro aparelhos
basculante com 02 gavetas de 12cm de altura, com bojos em ABS. Degrau
embutido (Suporta até 120kg). Prateleira 0,50m: Prateleira com 3 divisões
internas. Acessórios: suporte para rolo de lençol descartável. (não acompanha
rolo de papel) Capacidade: 250kg. Medidas: Larg: 2,00m X Alt: 0,96m X Prof:
0,60m. Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacum-forming sem
cantos vivos. Puxadores em aço modelo italiano com ponteiras cromadas e
pintura epóxi. Corrediças em aço com pintura epóxi com rodízios com stop e
deslize suave, aplicada com pequeno desnível. Frentes das macas em MDF PostForming horizontal com linhas arredondadas e revestidas interna e externamente
com alta qualidade no acabamento. Estofamento: Incluí 02 colchões injetados na
densidade 33. Garantia de 1 ano.

UND
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6

Bisturi Elétrico (até 150 W), função bipolar, potência de até 100 W, possui
alarmes, modelo BP-150S (controle interno digital), circuito monoploar com corte
puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e
blend 3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia.
Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar.
Controle de Potência lineare independente para corte e bipolar; Alarme de
segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da
placa neutra e sobrepotência de saída; Altura: 14,4cm; Largura: 23,0cm;
Profundidade: 23,5cm; Peso: 3,5Kg
Saídas
totalmente
isoladas.
Corte:
150W
Carga
300
Ohms
Blend
1: 100W
Carga
300
Ohms
Blend
2: 75W
Carga
300
Ohms
Blend
3: 23W
Carga
300
Ohms
Corte: 70W
Carga
100
Ohms
Blend
1: 50W
Carga
100
Ohms
Blend
2: 30W
Carga
100
Ohms
Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms
Garantia de 1 ano.
Registro
da
Anvisa.
Fotopolimerizador de Resinas em LED e clareador com 1250MW/ cm² de
potência, sem fio, sem radiômetro. Fotopolimerização de resinas compostas,
ionômeros
e
adesivos.
Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.
Colagem
de
brackets
e
acessórios
ortodônticos.
Colagem de facetas e lentes de contato dentais. Tecnologia a Bateria (sem fio).
Pode
ser
utilizado
com
ou
sem
fio.
Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Display digital.
Profundidade
de
polimerização
de
6
mm.
Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos.
Tempo máximo de uso continuo: 300 segundos. Com bip sonoro indicativo a
cada
5
segundos
e
no
final
da
operação.
Bivolt automático 100V – 240V. Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio
Anodizado. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com
carga
total
–
120
minutos.
Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno
automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de
fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz),
autoclavável
a
134ºC
e
com
giro
de
360º.
Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.
Rampa, contínuo e pulsado.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Autoclave Horizontal de Mesa (de 60 até 75 litros) com câmara de esterilização
em aço inoxidável, modo de operação digital, Tampa com construção especial e
fecho de triplo estágio, 220w.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Lanterna Clínica LED, tipo Caneta Super LED para Profissionais da Saúde Multi
Uso. Alta luminosidade
Otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna
quanto a parte externa do ouvido. Com lâmpada LED que melhora a visibilidade.
Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem;
Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência;
Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana
timpânica (pera opcional não inclusa); Espéculos disponíveis em diversos
tamanhos
e
modelos;
Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Possui conveniente
clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso;
Acionamento através de botão liga/desliga integrado; Alimentação através de 2
pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; Não
contém
látex.
Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem
aquecimento; Lâmpada LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando
a verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à

UND
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7
8

9

10

11

12

impactos e corrosões; Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes; Lente
giratória permite instrumentação com ampliação da imagem. Exceto lâmpadas,
pilhas
e
espéculos.
Cor:
Preto.
Acompanha:
05 Espéculos Auriculares; 01 Estojo Macio, Transmissão da Luz: Fibra Óptica;
Lâmpada: LED; Vida útil do LED: 50.000 horas;Temperatura de cor do LED:
5.500k; Material da Cabeça: ABS e Aço Inox; Material do Cabo: Metal;
Acabamento do Cabo: Termoplástico; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas AA;
Botão Liga/Desliga: Possui; Clip de Bolso: Possui; Lente de aumento: 3 vezes;
Comprimento Total: 162cm; Peso Total: 85g.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Estetoscópio Infantil duplo, com auscultador em aço inoxidável.
Nebulizador Portátil tipo compressor, 01 saída simultânea. Adulto e infantil.
Carro Curativo com Balde e Bacia, bandejas em aço inox com varandas tipo
gradil, estrutura em aço carbono com pintura em epóxi. Carro multifuncional,
tem Rodízios Giratórios livres e freios em diagonal podendo ser utilizado em
deslocamento ou como estacionário em pequenos ambientes.
Armário Vitrine 2 Portas Lateral Chapa, Laterais em chapa, estrutura em chapa
de aço. Porta em vidro com fechadura tipo yale. Com 4 prateleiras em vidros.
Dimensões: 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. Pintura Epoxi.
Aparelho de ultrassom terapêutico microcontrolado que atua nas frequências de
1 MHz ou 3 MHz podendo ser utilizado na estética e na fisioterapia. Era de 7cm²
permite selecionar a frequência de acordo com o protocolo que será realizado.
Modo de emissão pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo
pulsado com frequência de repetição de 100Hz 48 Hz ou 16 Hz e com razão de
pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%). Sensor programado para que a temperatura no
alumínio nunca ultrapasse 41° C.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
TENS-Estimulador Transcutâneo com 02 canais, estimulador neuromuscular
transcutâneo com dois canais de saída, com controles independentes TENS e
FES, com intensidade de 120 miliamperez e frequência de 250 Hz.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Aparelho de Raio X- Odontológico, tensão mínimo 7MA, coluna com braço
convencional, digital. Braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal;
Alcance horizontal: 1104 mm; Alcance vertical: 620 m; Mecanicamente
balanceados com molas que compensa o peso do aparelho; Posicionamento do
cabeçote mais fácil e preciso; Cabeçote com sistema de aterramento, garante
maior proteção ao operador; Imersão em óleo: garante refrigeração e isolamento
eficazes, mesmo com o uso intensivo; Câmara de compensação no cabeçote:
mantém a pressão interna estável; Câmara expansora de borracha com
resistência potencial de elasticidade e tamanho: mais proteção ao cabeçote,
operador e paciente; Filtração total, libera apenas os raios úteis e elimina a
radiação secundária; Colimador primário posicionado após o filtro de alumínio:
garante bom direcionamento, diminui radiações em outras direções e diminui a
área irradiada após o filme, protegendo o paciente; Colimador secundário na
extremidade do cilindro: elimina a radiação secundária, aumentando a segurança
do operador; Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem
distorção; Maior nitidez e detalhe nas imagens; Controle remoto digital, com
todos as funções agrupadas e alcance de 3m fora da área de radiação; Display
indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos;
Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; Elimina
exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento; Cabeçote com
certificado de teste quanto à radiação de fuga.
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Altura do produto 60 cm; largura do produto 104 cm; profundidade 20 cm, peso
líquido do produto 35,500 kg.

13

Tensão nominal operação: 127 / 220 V~ (selecionado internamente); Corrente:
7,5 / 4,3 A~; Frequência: 50 / 60 Hz; Potência: 1,2 kVA; Faixa de tensão: 105 a
135 V~ em 127 V~ / 195 a 250V~ em 220 V~; Flutuação permissível p/ faixa de
tensão: ± 3 V~; Resistência aparente da parede elétrica: 0,17Ω para 127 V~ /
0,50Ω para 220V~; Fusível: 15A p/ 127 V~ (fusão normal – vidro – 6,35x31,80
mm); Fusível: 10A p/ 220 V~ (fusão normal – vidro – 6,35 x 31,80 mm); Tensão
de segurança: 135 V~; Tensão nominal do cabeçote: 70 a ± 5 kVp (nominal);
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Corrente nominal do cabeçote: 8 a ± 1,4 mA (valor médio máximo); Potência
nominal do cabeçote: 0,41 kW (nominal); Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.

14

15

16

17

Eletrocardiográfo com 1 cabo de ECG, 12 canais, comunicação com computador
direto do console, conectividade wifi, impressora direta sem conectividade wifi
com tela digital, impressão em papel de fax e A4, Impressão em formato A4
permite
fácil
visualização
Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax
Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão, modo monitoração),
12 canais simultâneos em tela, Tela de LCD colorida 4,7", Controle de brilho do
LCD, Acesso rápido para todos os menus, Módulo de espirometria (opcional),
Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota, Memória para 120
pacientes, Visualização do ECG em tempo real, Conexão com o PC através da
LAN, Idioma em Português.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
DEA- Desfibrilador Externo Automático com autonomia da bateria de 50 a 250
choques, auxílio RCP e 01 par de eletrodo, com visualização de ECG e função
manual. Pás adesivas descartáveis de uso e reposição simples. Atuação dupla:
como desfibrilador manual ou DEA, Orientação por voz e por indicadores visuais
na tela LCD, Utilização horizontal ou vertical, Memória interna para gravação de
eventos, Conexão com PC via USB, incluindo software para download e
gerenciamento dos dados, Choque Bifásico, Autodiagnóstico de funções e
bateria. Dimensões: 22,0 cm (Largura), 13,0 cm (Profundidade), 29,0 cm
(Altura), Peso: Aparelho - 2,90 kg, Bateria interna recarregável: Tipo: Li-ion, 14,4
VDC 4,0 A/h. Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco
(bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria
em boas condições).Tempo de carga completa da bateria (completamente
descarregada): 5 horas. Fonte do carregador da bateria: Rede elétrica 100 –
240V/50-60H.Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A.Saída: 24 VDC, 1,5 A.
Armazenamento da bateria: O armazenamento da bateria por longos períodos
em temperaturas acima de 35oC reduzirá sua capacidade e vida útil.
Escalas para desfibrilação pré-ajustadas em modo automático: Adulto: 1o choque
150 J, choques seguintes 200 J. Infantil: 50 J. Armazenamento da memória
interna:100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG. Índice de proteção: IPX0.
Classificação: Classe II, equipamento energizado internamente, Isolação
elétrica:Tipo CF. Modo de funcionamento: Operação Contínua. Tempo máximo
desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga:
20 s.Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na
energia máxima: 25 s. DESFIBRILADOR: Forma de onda: Exponencial truncada
bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do
paciente. Aplicação de choque: Por meio de pás (adesivas) multifuncionais.
Comandos: Botão Painel frontal - (ligar/desligar).Tela sensível ao toque: permite
selecionar o modo manual e definir as escalas de energia. Escalas para
desfibrilação: Adulto: 150 à 270 J. Infantil: 10, 20, 30, 40 ou 50 J. Seleção
Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. Comando de carga: Automático
após identificar arritmias chocáveis. Comando de choque: Botão no painel frontal,
quando piscando.Tempo máximo de carga: 50 Joules: < 2 segundos. 150 Joules:
< 4 segundos. 200 Joules: < 6 segundos. 270 Joules: < 7 segundos.Tamanho
das pás:Adulto = área: 82 cm2.Infantil = área: 30 cm2.Tensão de saída
máximas: 2000 V.Corrente de saída máxima:60 A (25 ohms).
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor), no mínimo 03
terminais, comando da cadeira em pedal, cuba de porcelana/cerâmica, seringa
tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação, cabeceira,
unidade auxiliar (sugador); refletor, mocho e equipo, 220w.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Compressor odontológico com capacidade de reservatório de 30 a 39 l, potência
de 1 a 1,5HP, consumo de 6 a 7 pés e isento de óleo, 220w.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
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Poltrona Hospitalar em aço e ferro pintado, assento e encosto estofado courvin,
capacidade de até 120kg e reclinação acionamento manual, para Hidratação e
Coleta de sangue com Suporte de Soro e apoio - concha – lateral. Acompanha: 2
(duas) conchas laterais para apoio dos braços, removível e ajustável na altura e
inclinação. 01 (um) suporte de soro removível com altura regulável em aço inox.
Estrutura em tubos de aço redondo Estrutura em tubo de aço redondo com
acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Assento e Encosto
estofados em espuma revestidos em Courvim permitindo fácil assepsia. Pés com
ponteira plástica. Posição Normal: C=1,00 x L=0,75 A=0,55 (assento), Posição
Reclinada: C=1,65m x L=0,75m A=0,55;
Ultrassom odontológico com caneta, transdutor do ultrassom autoclável e jato de
bicarbonato integrado. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas
cerâmicas com freqüência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.
Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de
trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e
autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui
somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida
útil ao transdutor. O equipamento acompanha duas capas da caneta.
Ultrassom. Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de
refrigeração. Led indicativo de funcionamento no painel. Pode executar
procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama,
cimentação
de
onlays/inlays.
Alta freqüência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja
gotejamento. 10 níveis de potência do ultrassom. Tips (Pontas) com vários
modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária.
Acompanham o equipamento: pontas T1, T2 e T3. Acesse toda a linha de pontas,
TIPS.Pedal de acionamento único. LED indicativo de funcionamento no painel.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Laser para fisioterapia com console, caneta 650 NM a 700 NM e caneta 830 a 905
NM. Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade
de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 660nm AlGaInP - (Po - 30mW) ou Caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW) ou
Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser:
contínuo e pulsado.CANETA LASER 660NM E 830NM:Operam no modo contínuo e
pulsado (50%) com possibilidade de escolha de 10 freqüências de modulação :
2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz, 700Hz 1KHz e 2KHz. Estas
freqüências servem para proporcionar analgesia por diferentes vias fisiológicas.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Andador de alumínio, Largura Total: 56 cm, Comprimento Total: 52 cm,
Comprimento Fechado: 57 x 8 cm, Altura: 74 cm (mínima) a 89 cm (máxima)
Capacidade: até 100 kg
Berço Hospitalar Leito Fixo, Construído em tubo de aço carbono de Ø1″ x
1,20mm, tipo grade e balaústres em tubo de aço carbono de Ø1/2″ x 1,20mm;
Leito tipo grade construído com barra chata 3/4″ x 1/8″;
Grades laterais de abaixar; Pés com ponteiras de borracha; Acabamento em
pintura Eletrostática a Pó, com tratamento antiferruginoso.
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7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
Os Móveis de Escritório, Eletrônicos, Eletrodomésticos, Equipamentos Hospitalares deverão ser entregues (armados e
testados) em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, Praça Santo Antônio, s/n, em horário compreendido entre as
08:00hs e 16:00hs, de segunda a sexta-feira.
Os Aparelhos de Ar-condicionado deverão ser entregues (instalados e testados) em um prazo máximo de até 30
(trinta) dias, nas Unidades de Saúde abaixo descritas:
Item

Discriminação dos produtos

QUANT

_____________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefone) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 – FL. 16/38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMSQ+MBBPT4U7FNXN6NFXG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESTINO

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
19 - Ano - Nº 4236

Cairu
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
Ar-condicionado com capacidade de 12.000 BTUs, Split, função quente e
frio. Classificação Energética: A

01

UBS Boipeba Rita de
Cássia
Araújo
Magalhães

02

UBS Morro
Paulo

01

UBS Gamboa Aloysio
Pimentel Aguiar

Potência Nominal (W):

1

Refrigeração
Aquecimento
Consumo
kWh/mês:
Tensão
(V):
Frequência:
60
Vazão
(m³/h):
Evaporadora
Fluido
Refrigerante:
Compressor - Rotativo - Velocidade fixa. Garantia de 1 ano.

1.085
1.085
22,8
220
Hz
570
R-410A

de

São

Todas as despesas com transporte terrestre e marítimo, bem como, todas e quaisquer despesas necessárias ao
cumprimento do objeto deverá ser por conta da Contratada.

8. DOS PAGAMENTOS
O pagamento será efetuado a contar da entrega dos materiais, através de ordem bancaria ou crédito em conta
corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura em favor do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N, CENTRO, CAIRU – BAHIA – CEP 45.420-000,
CNPJ Nº. 11.406.106/0001-06 e depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a
descrição da Ordem de Fornecimento, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
9. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO - RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E EMAIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
Suporte Técnico: Josenil Rocha e Silva Filho
Função: Supervisor de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde
Email: josenil_rocha@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal nº 8.666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à execução do objeto;
c) efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do fornecimento;
d) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do objeto, com competência para
atestar a efetiva execução, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
e) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste
caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura,
devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual.
f) averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar,
supervisionar a execução, de acordo com as especificações do edital.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Termo de Referência deverá ainda:
a) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
b) Executar o fornecimento de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;
c)

Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado;

d) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução dos serviços / fornecimento e sua assistência técnica;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução do contrato;
i)

Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de
domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da
internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita.

j)

Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Os materiais informativos utilizados para
comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão
ser apresentados com tradução para o português.

k) A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo
fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado. Optando o licitante por ampliar o prazo de
garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto à autorização expressa do fabricante permitindo esta
ampliação.
l)

Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer
por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.
12. RESULTADOS ESPERADOS
Com o fornecimento dos Móveis de Escritório, Eletrônicos, Eletrodomésticos e Equipamentos Hospitalares, espera-se

organizar os ambientes de trabalho proposto pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma que possibilite acolhimento aos
pacientes e profissionais de saúde para atendimento diário.
13. SANÇÕES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a)

advertência;

b)

declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de
até 05 (cinco) anos;

c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;

d)

multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subseqüente ao
trigésimo.

- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
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- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE.
Durante esse período não incidirá atualização monetária;
- O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento
do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma
das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e
operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
b) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e resolvidos pela Prefeitura
Municipal de Cairu Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico.
c) É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
d) A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando a critério de o município decidir
pela conveniência e oportunidade da realização deste ato.
e) As ações desenvolvidas no âmbito do futuro contrato deverão estar em conformidade com normas estabelecidas
pelos programas básicos do Município de Cairu - Bahia, e os documentos orientadores elaborados pelo mesmo
precisam está em consonância com a legislação especifica.
f) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
g) O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e ao
considerar ainda o interesse e conveniência da Administração.
h) A marca indicada será apenas uma, e a mesma a ser entregue, sem possibilidade de substituição por nenhuma
outra.
15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Carla Maira Freire Barreto
Superintendente de Administração e Finanças
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
16 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Secretária Municipal de Saúde
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________FAX:_________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES PARA COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
LOTE I
ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

Armário 2 portas em aço, com chave, com
altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a
1
110 cm, 4 prateleiras (1 Fixa Central e 3
Reguláveis),
Chapa:
26
Capacidade da bandeja: 30 a 40kg.
Mesa quadrada, pé fixo em Polipropileno
2
Branco, Altura 72 cm/ Largura 69,5/
Comprimento 69,5/ Peso 3,8 kg
VALOR TOTAL LOTE I

UNIDADE

QUANT

UND

9

UND

3

R$ UNIT R$ TOTAL INDICAÇÃO
DA MARCA

LOTE II
ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

UNIDADE

QUANT

R$ UNIT R$ TOTAL INDICAÇÃO
DA MARCA

Ar-condicionado com capacidade de 12.000
BTUs, Split, função quente e frio.
Classificação Energética: A
Potência Nominal (W):

1

2

Refrigeração
1.085
Aquecimento
1.085
Consumo
kWh/mês:
22,8
Tensão
(V):
220
Frequência:
60
Hz
Vazão (m³/h): Evaporadora - 570
Fluido
Refrigerante:
R-410A
Compressor - Rotativo - Velocidade fixa.
Garantia de 1 ano.
Televisor, tamanho da tela de 40”.
Resolução
HD,
Tecnologia
D-LED,
Frequência 60 Hz, Sistema Operacional:
Linux, Conectividade: Wireless integrado,
Conexão: Entrada de vídeo e áudio estéreo
(RCA) - 03 Entradas HDMI - Entrada RF
para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à
cabo - 02 Entradas USB: reproduz filmes,
músicas e fotos - 01 Entrada S/PDIF out
Optical - 01 Entrada Ethernet - 01 Entrada
P2:
para
fones
e
amplificadores,
Processador: Quad-Core, Controle Remoto,
Tela:
Resolução (Pixels): 1920x1080, Formato
da Tela: 16:09, Ângulo de visão:

UND

4

UND

4
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170°(H)
x
170°(V),
Contraste:
5.000.000:1,
Brilho:
220
cd/m²,
Recursos de imagem: Equalizadores de
imagem predefinidos - Ajustes de
temperatura de cor, Zoom, Sistema de
cor: PAL-M - PAL-N – NTSC, Dimensões
do produto: 89,5cm LG x 51,5cm AL x
23cm P. Conteúdo da Embalagem:
Smart TV - Controle remoto - Cabo de
alimentação AC - Manual de Instruções
em Português - Base - Parafusos da
base. Garantia de 1 ano.
VALOR TOTAL LOTE II
LOTE III
ITEM

1

2

3

4

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
Bebedouro/Purificador Refrigerado, pressão
coluna simples, confeccionado em aço inox,
Torneira (copo e jato) em latão cromado
com regulagem de jato d'água, Ralo
sifonado: barra o mau cheiro proveniente
do esgoto, Tampo em aço inox. Motor:
220W, Consumo de Energia (kWh/mês):
4,6 (127v) / 4,4 (220v), Temperatura de
Resfriamento: 10°C, Vazão Nominal: 40L/h,
Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa,
Dimensões (AxLxP): 103x35x33 cm, Peso:
14,6 kg. Garantia de 1 ano.
Lavadora de Roupas Automática LES15
Essencial Care 15kg – Branca. Capacidade
(15 kg de roupas), Acabamento do cesto
Polipropileno, Consumo de AGU 180L/Ciclo,
Eficiência Energética A, Voltagem 220W.
Altura 1,02 Metros, Largura 66,00
Centímetros,
Profundidade
73,00
Centímetros. Garantia de 1 ano.
Fogão 4 bocas - Mesa: A / Forno: C, Top
Control,
2
Queimadores
de
alto
desempenho, Forno limpa fácil, Puxador de
aço: Super-reforçado para mais segurança,
Botões removíveis: Facilita a limpeza do
fogão, Design compacto, Acendimento
automático total.
Geladeira Degelo Seco 261 litros Branca 210V, formato 1 porta, painel de controle
interno, Geladeira/Refrigerador, eficiência
A, compartimento extra frio. Altura 144 cm,
Largura 55 cm, Comprimento 63,1cm e
Peso 42 kg. Voltagem 220 W. Garantia de 1
ano.
Liquidificador, 2 Velocidades + Função
Pulsar, Copo em Polipropileno inquebrável,
Faca integrada em aço inoxidável, Travacabo patenteado, Guarda-fio com encaixe
para plug. Capacidade útil do copo (litros)
1,250. Altura 40 cm, largura 21 cm,
Profundidade 18,00 cm, Peso 1,25 kg.

UNIDADE

QUANT

UND

7

UND

2

UND

3

UND

1

UND

2

R$ UNIT R$ TOTAL INDICAÇÃO
DA MARCA

5
VALOR TOTAL LOTE III
LOTE IV
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DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

UNIDADE

Mesa de Exames Clínicos ou Divã Clínico
em aço carbono pintado, aço inox,
capacidade mínima de 150 kg, Cor Branca,
Fazem parte da Maca Clínica: Prateleira
0,50m: Prateleira com 3 divisões internas,
Gaveteiro
System
0,50m: Gaveteiro
composto com 02 gavetas de 12 cm, 01
gavetas de 18cm e 01 gaveta de 24cm,
ambas com bojos em ABS, cantos
arredondados, com fundo de madeira e
laterais de aramado.Gaveteiro Aparelhos
0,50m: Gaveteiro aparelhos basculante com
02 gavetas de 12cm de altura, com bojos
em ABS. Degrau embutido (Suporta até
120kg). Prateleira 0,50m: Prateleira com 3
divisões internas. Acessórios: suporte para
rolo de lençol descartável. (não acompanha
rolo
de
papel)
Capacidade: 250kg.
Medidas: Larg: 2,00m X Alt: 0,96m X Prof:
0,60m. Gavetas plásticas em poliestireno
moldadas em vacum-forming sem cantos
vivos. Puxadores em aço modelo italiano
com ponteiras cromadas e pintura epóxi.
Corrediças em aço com pintura epóxi com
rodízios com stop e deslize suave, aplicada
com pequeno desnível. Frentes das macas
em MDF Post-Forming horizontal com linhas
arredondadas e revestidas interna e
externamente com alta qualidade no
acabamento. Estofamento: Incluí 02
colchões injetados na densidade 33.
Garantia de 1 ano.

UND

2

UND

6

UND

7

Bisturi Elétrico (até 150 W), função bipolar,
potência de até 100 W, possui alarmes,
modelo BP-150S (controle interno digital),
circuito monoploar com corte puro, blend 1,
blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro,
blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo
assim 8 tipos de correntes para uso em
eletrocirurgia. Controle suave, linear e
independente para os modos bipolar e
monopolar. Controle de Potência lineare
independente para corte e bipolar; Alarme
de segurança que bloqueia todos os
circuitos em caso de rompimento do cabo
da placa neutra e sobrepotência de
saída; Altura: 14,4cm; Largura: 23,0cm;
Profundidade: 23,5cm; Peso: 3,5Kg
Saídas
totalmente
isoladas.
Corte:
150W - Carga 300 Ohms
Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms
Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms
Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms
Corte: 70W
Carga
100
Ohms
Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms
Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms
Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms
Garantia de 1 ano.
Registro
da
Anvisa.
Fotopolimerizador de Resinas em LED e
clareador com 1250MW/ cm² de potência,
sem fio, sem radiômetro. Fotopolimerização
de resinas compostas, ionômeros e

QUANT

R$ UNIT R$ TOTAL INDICAÇÃO
DA MARCA
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adesivos.
Sessões de clareamento dental a base de
peróxido
de
hidrogênio.
Colagem de brackets e acessórios
ortodônticos.
Colagem de facetas e lentes de contato
dentais. Tecnologia a Bateria (sem fio).
Pode ser utilizado com ou sem fio.
Luz azul gerada por LED de alta potência
(1250
mW/cm2).
Display
digital.
Profundidade de polimerização de 6 mm.
Temporizador
para
Polimerização
e
Clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos.
Tempo máximo de uso continuo: 300
segundos. Com bip sonoro indicativo a cada
5 segundos e no final da operação.
Bivolt automático 100V – 240V. Corpo da
caneta constituído em ABS e Alumínio
Anodizado. Peça de mão anatômica para
melhor manuseio. Tempo de uso com carga
total
–
120
minutos.
Silencioso, pois não necessita de ventilação
forçada. Radiômetro interno automático:
Controla eletronicamente a potência de luz.
Ponteira
de
fotopolimerização
confeccionada em fibra óptica orientada
(sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e
com
giro
de
360º.
Sistema stand by. Desliga automaticamente
após 2 minutos sem utilização. Rampa,
contínuo e pulsado.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Autoclave Horizontal de Mesa (de 60 até 75
litros) com câmara de esterilização em aço
inoxidável, modo de operação digital,
Tampa com construção especial e fecho de
triplo estágio, 220w.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Lanterna Clínica LED, tipo Caneta
Super LED para Profissionais da Saúde
Multi Uso. Alta luminosidade
Otoscópio para diagnósticos médicos,
indicado para avaliar tanto a parte interna
quanto a parte externa do ouvido. Com
lâmpada LED que melhora a visibilidade.
Iluminação branca e de alto brilho, com
excelente
nitidez
da
imagem;
Leve, compacto e ergonômico, oferece alta
performance
e
maior
resistência;
Conexão para pera de insuflação, possibilita
avaliar a mobilidade da membrana
timpânica (pera opcional não inclusa);
Espéculos
disponíveis
em
diversos
tamanhos
e
modelos;
Cabo em metal com revestimento
termoplástico
reforçado;
Possui
conveniente
clip
que
proporciona
desligamento automático ao ser fixado no
bolso; Acionamento através de botão
liga/desliga integrado; Alimentação através
de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo
compatível com todas as cabeças Omni
3000;
Não
contém
látex.
Transmissão da luz por fibra óptica, sem
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obstruções,
sem
reflexos
e
sem
aquecimento; Lâmpada LED, proporciona
luz mais branca e brilhante, projetando a
verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS e
aço inox, altamente resistente à impactos e
corrosões; Amplo campo de visão com
aumento de 3 vezes; Lente giratória
permite instrumentação com ampliação da
imagem. Exceto lâmpadas, pilhas e
espéculos.
Cor:
Preto.
Acompanha:
05 Espéculos Auriculares; 01 Estojo Macio,
Transmissão da Luz: Fibra Óptica;
Lâmpada: LED; Vida útil do LED: 50.000
horas;Temperatura de cor do LED: 5.500k;
Material da Cabeça: ABS e Aço Inox;
Material do Cabo: Metal; Acabamento do
Cabo: Termoplástico; Tensão: 2.5V;
Alimentação:
2
pilhas
AA;
Botão
Liga/Desliga: Possui; Clip de Bolso: Possui;
Lente de aumento: 3 vezes; Comprimento
Total: 162cm; Peso Total: 85g.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Estetoscópio
Infantil
duplo,
com
auscultador em aço inoxidável.
Nebulizador Portátil tipo compressor, 01
saída simultânea. Adulto e infantil.
Carro Curativo com Balde e Bacia, bandejas
em aço inox com varandas tipo gradil,
estrutura em aço carbono com pintura em
epóxi. Carro multifuncional, tem Rodízios
Giratórios livres e freios em diagonal
podendo ser utilizado em deslocamento ou
como estacionário em pequenos ambientes.
Armário Vitrine 2 Portas Lateral Chapa,
Laterais em chapa, estrutura em chapa de
aço. Porta em vidro com fechadura tipo
yale. Com 4 prateleiras em vidros.
Dimensões: 1,60m altura x 0,70m largura x
0,35m profundidade. Pintura Epoxi.
Aparelho
de
ultrassom
terapêutico
microcontrolado que atua nas frequências
de 1 MHz ou 3 MHz podendo ser utilizado
na estética e na fisioterapia. Era de 7cm²
permite selecionar a frequência de acordo
com o protocolo que será realizado. Modo
de emissão pode ser ajustado em contínuo
ou pulsado, sendo o modo pulsado com
frequência de repetição de 100Hz 48 Hz ou
16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e
1/5 (20%). Sensor programado para que a
temperatura no alumínio nunca ultrapasse
41° C.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
TENS-Estimulador Transcutâneo com 02
canais,
estimulador
neuromuscular
transcutâneo com dois canais de saída,
com controles independentes TENS e FES,
com intensidade de 120 miliamperez e
frequência de 250 Hz.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Aparelho de Raio X- Odontológico, tensão
mínimo
7MA,
coluna
com
braço
convencional, digital. Braços em aço,
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articuláveis na posição vertical e horizontal;
Alcance horizontal: 1104 mm; Alcance
vertical:
620
m;
Mecanicamente
balanceados com molas que compensa o
peso do aparelho; Posicionamento do
cabeçote mais fácil e preciso; Cabeçote
com sistema de aterramento, garante maior
proteção ao operador; Imersão em óleo:
garante refrigeração e isolamento eficazes,
mesmo com o uso intensivo; Câmara de
compensação no cabeçote: mantém a
pressão interna estável; Câmara expansora
de borracha com resistência potencial de
elasticidade e tamanho: mais proteção ao
cabeçote, operador e paciente; Filtração
total, libera apenas os raios úteis e elimina
a radiação secundária; Colimador primário
posicionado após o filtro de alumínio:
garante bom direcionamento, diminui
radiações em outras direções e diminui a
área irradiada após o filme, protegendo o
paciente;
Colimador
secundário
na
extremidade do cilindro: elimina a radiação
secundária, aumentando a segurança do
operador;
Ponto
focal
com
dimensionamento correto e feixe de
radiação sem distorção; Maior nitidez e
detalhe nas imagens; Controle remoto
digital, com todos as funções agrupadas e
alcance de 3m fora da área de radiação;
Display indicador de tempo de exposição
com escala graduada de 0,1 a 2,5
segundos; Mecanismo de bloqueio contra
disparos acidentais e consecutivos; Elimina
exposições desnecessárias à radiação e ao
superaquecimento;
Cabeçote
com
certificado de teste quanto à radiação de
fuga.
Altura do produto 60 cm; largura do
produto 104 cm; profundidade 20 cm, peso
líquido do produto 35,500 kg.
Tensão nominal operação: 127 / 220 V~
(selecionado internamente); Corrente: 7,5 /
4,3 A~; Frequência: 50 / 60 Hz; Potência:
1,2 kVA; Faixa de tensão: 105 a 135 V~ em
127 V~ / 195 a 250V~ em 220 V~;
Flutuação permissível p/ faixa de tensão: ±
3 V~; Resistência aparente da parede
elétrica: 0,17Ω para 127 V~ / 0,50Ω para
220V~; Fusível: 15A p/ 127 V~ (fusão
normal – vidro – 6,35x31,80 mm); Fusível:
10A p/ 220 V~ (fusão normal – vidro – 6,35
x 31,80 mm); Tensão de segurança: 135
V~; Tensão nominal do cabeçote: 70 a ± 5
kVp (nominal); Corrente nominal do
cabeçote: 8 a ± 1,4 mA (valor médio
máximo); Potência nominal do cabeçote:
0,41 kW (nominal); Ponto focal: 0,8 x 0,8
mm.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
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Eletrocardiográfo com 1 cabo de ECG, 12
canais, comunicação com computador
direto do console, conectividade wifi,
impressora direta sem conectividade wifi
com tela digital, impressão em papel de fax
e A4, Impressão em formato A4 permite
fácil
visualização
Baixo custo de impressão - Função grade
permite
o
uso
de
papel
fax
Fácil operação, com apenas uma tecla
(modo de impressão, modo monitoração),
12 canais simultâneos em tela, Tela de LCD
colorida 4,7", Controle de brilho do LCD,
Acesso rápido para todos os menus, Módulo
de espirometria (opcional), Interpretação
do ECG baseado no avançado código
Minnesota, Memória para 120 pacientes,
Visualização do ECG em tempo real,
Conexão com o PC através da LAN, Idioma
em Português.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
DEA- Desfibrilador Externo Automático com
autonomia da bateria de 50 a 250 choques,
auxílio RCP e 01 par de eletrodo, com
visualização de ECG e função manual. Pás
adesivas descartáveis de uso e reposição
simples. Atuação dupla: como desfibrilador
manual ou DEA, Orientação por voz e por
indicadores visuais na tela LCD, Utilização
horizontal ou vertical, Memória interna para
gravação de eventos, Conexão com PC via
USB, incluindo software para download e
gerenciamento dos dados, Choque Bifásico,
Autodiagnóstico de funções e bateria.
Dimensões: 22,0 cm (Largura), 13,0 cm
(Profundidade), 29,0 cm (Altura), Peso:
Aparelho - 2,90 kg, Bateria interna
recarregável: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0
A/h. Duração: 10 horas em modo de
reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria
com carga plena) ou um mínimo de 200
choques em 200 Joules (bateria em boas
condições).Tempo de carga completa da
bateria (completamente descarregada): 5
horas. Fonte do carregador da bateria:
Rede elétrica 100 – 240V/50-60H.Consumo
(máximo): Rede elétrica 1 A.Saída: 24 VDC,
1,5 A. Armazenamento da bateria: O
armazenamento da bateria por longos
períodos em temperaturas acima de 35oC
reduzirá sua capacidade e vida útil.
Escalas para desfibrilação pré-ajustadas em
modo automático: Adulto: 1o choque 150 J,
choques seguintes 200 J. Infantil: 50 J.
Armazenamento da memória interna:100
eventos ou 2 horas de gravação do ECG.
Índice de proteção: IPX0. Classificação:
Classe
II,
equipamento
energizado
internamente, Isolação elétrica:Tipo CF.
Modo
de
funcionamento:
Operação
Contínua. Tempo máximo desde o início da
análise do ritmo até a prontidão para
descarga:
20 s.Tempo máximo desde o início da
operação até a prontidão para descarga na
energia máxima: 25 s. DESFIBRILADOR:
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Forma de onda: Exponencial truncada
bifásica. Parâmetros de forma de onda
ajustados em função da impedância do
paciente. Aplicação de choque: Por meio de
pás (adesivas) multifuncionais. Comandos:
Botão Painel frontal - (ligar/desligar).Tela
sensível ao toque: permite selecionar o
modo manual e definir as escalas de
energia. Escalas para desfibrilação: Adulto:
150 à 270 J. Infantil: 10, 20, 30, 40 ou 50
J. Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo
tipo de pás. Comando de carga: Automático
após
identificar
arritmias
chocáveis.
Comando de choque: Botão no painel
frontal, quando piscando.Tempo máximo
de carga: 50 Joules: < 2 segundos. 150
Joules: < 4 segundos. 200 Joules: < 6
segundos.
270
Joules:
<
7
segundos.Tamanho das pás:Adulto = área:
82 cm2.Infantil = área: 30 cm2.Tensão de
saída máximas: 2000 V.Corrente de saída
máxima:60 A (25 ohms).
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Cadeira Odontológica Completa (equipo/
sugador/ refletor), no mínimo 03 terminais,
comando da cadeira em pedal, cuba de
porcelana/cerâmica, seringa tríplice, peça
reta, contra ângulo, micro motor, caneta de
rotação,
cabeceira,
unidade
auxiliar
(sugador); refletor, mocho e equipo, 220w.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Compressor odontológico com capacidade
de reservatório de 30 a 39 l, potência de 1
a 1,5HP, consumo de 6 a 7 pés e isento de
óleo, 220w.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Poltrona Hospitalar em aço e ferro pintado,
assento e encosto estofado courvin,
capacidade de até 120kg e reclinação
acionamento manual, para Hidratação e
Coleta de sangue com Suporte de Soro e
apoio - concha – lateral. Acompanha: 2
(duas) conchas laterais para apoio dos
braços, removível e ajustável na altura e
inclinação. 01 (um) suporte de soro
removível com altura regulável em aço
inox. Estrutura em tubos de aço redondo
Estrutura em tubo de aço redondo com
acabamento em pintura epóxi com
tratamento antiferruginoso. Assento e
Encosto estofados em espuma revestidos
em Courvim permitindo fácil assepsia. Pés
com ponteira plástica. Posição Normal:
C=1,00 x L=0,75 A=0,55 (assento),
Posição Reclinada: C=1,65m x L=0,75m
A=0,55;
Ultrassom odontológico com caneta,
transdutor do ultrassom autoclável e jato
de bicarbonato integrado. Transdutor do
ultrassom piezoelétrico através de pastilhas
cerâmicas com freqüência de 32.000Hz
estabilizado
eletronicamente.
Caneta de ultrassom com luz de LED para
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melhor visualização do campo de trabalho.
Capa da caneta de ultrassom confeccionada
em silicone, removível e autoclavável.
Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta
de ultrassom possui somente a sua capa
removível e autoclavável, proporcionando
uma longa vida útil ao transdutor. O
equipamento acompanha duas capas da
caneta.
Ultrassom. Ajuste no painel sensível e
preciso de sua potência e do fluxo de
refrigeração.
Led
indicativo
de
funcionamento no painel. Pode executar
procedimentos sem o uso de refrigeração
como
condensação
de
amálgama,
cimentação
de
onlays/inlays.
Alta freqüência na ponta ativa, formando
uma fina névoa de água, sem que haja
gotejamento. 10 níveis de potência do
ultrassom. Tips (Pontas) com vários
modelos:
Periodontia,
Endodontia,
Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária.
Acompanham o equipamento: pontas T1,
T2 e T3. Acesse toda a linha de pontas,
TIPS.Pedal de acionamento único. LED
indicativo de funcionamento no painel.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Laser para fisioterapia com console, caneta
650 NM a 700 NM e caneta 830 a 905 NM.
Circuito toposcópio para localização dos
pontos de acupuntura. Possibilidade de
operação com três canetas Laser (Laser
probes): Caneta Laser 660nm - AlGaInP (Po - 30mW) ou Caneta Laser 830nm GaAlAs - (Po - 30mW) ou Caneta Laser
904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de
emissão do feixe Laser: contínuo e
pulsado.CANETA
LASER
660NM
E
830NM:Operam no modo contínuo e
pulsado (50%) com possibilidade de
escolha de 10 freqüências de modulação :
2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150Hz,
300Hz, 700Hz 1KHz e 2KHz. Estas
freqüências servem para proporcionar
analgesia por diferentes vias fisiológicas.
Garantia de 1 ano.
Registro da Anvisa.
Andador de alumínio, Largura Total: 56 cm,
Comprimento Total: 52 cm, Comprimento
Fechado: 57 x 8 cm, Altura: 74 cm
(mínima)
a
89
cm
(máxima)
Capacidade: até 100 kg
Berço Hospitalar Leito Fixo, Construído em
tubo de aço carbono de Ø1″ x 1,20mm,
tipo grade e balaústres em tubo de aço
carbono de Ø1/2″ x 1,20mm;
Leito tipo grade construído com barra
chata 3/4″ x 1/8″;
Grades laterais de abaixar; Pés com
ponteiras de borracha; Acabamento em
pintura Eletrostática a Pó, com tratamento
antiferruginoso.
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VALOR TOTAL LOTE IV
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AS EMPRESAS DEVERÃO INDICAR A MARCA DOS PRODUTOS.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:

[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão, endereço residencial, e-mail e telefone].

A EMPRESA DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO QUE TENHA DISPONIBILIDADE PARA ASSSINAR O CONTRATO
NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU QUANDO CONOVOCADO.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

_______________________________________________

[Assinatura e carimbo].

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS,
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA Nº. _____/2020.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
CAIRU
BAHIA
E
A
EMPRESA
.......................................... NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Fernando Antônio dos Santos Brito, brasileiro, casado, com endereço residencial sito à Rua Barão
Homem de Melo, nº 19, Centro, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de
identidade nº 01.847.052-15, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 326.205.785-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
......................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ...................,
situada à ............................, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo
Senhor(a). .............................., residente e domiciliado(a) .......................................portador(a) de documento de
identidade nº. ............., emitido por Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº ....................., vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 013/2020, originário
do Processo Administrativo nº 370/2020, datado de 10/09/2020, doravante denominada apenas CONTRATADA,
resolvem de comum acordo celebrar o presente termo para aquisição de Móveis de Escritório, Eletrônicos,
Eletrodomésticos e Equipamentos Hospitalares para composição das Unidades de Saúde no Município de Cairu, Estado da
Bahia, que se regerá pelas Leis Federais 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente termo a aquisição de Móveis de Escritório,
Eletrônicos, Eletrodomésticos e Equipamentos Hospitalares para composição das Unidades de Saúde no Município de
Cairu, Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pelo contratante, obedecendo as condições
oferecidas na Proposta de Preços do Pregão Presencial nº 013/2020 que, independente de transcrição, integra este
instrumento e em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO ADITAMENTO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste
contrato, acréscimos ou supressões no fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: DA SUBCONTRATAÇÃO: Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte, dos materiais contratados, salvo por motivos comprovadamente relevantes e
convincentes para que, a exclusivo juízo da Contratante, esta possa aceitar quaisquer das situações aqui mencionadas, o
que será formalizado por escrito.
PARÁGRAFO TERCEIRO: DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: A CONTRATANTE e a
CONTRATADA, vinculam-se ao instrumento convocatório, sob a modalidade Pregão Presencial Nº 013/2020, originário do
Processo Administrativo nº 370/2020, datado de 10/09/2020, e principalmente ao TERMO DE REFERÊNCIA, constante
do Anexo I, bem como a proposta formulada, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte integrante deste
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS – As despesas para o custeio
da aquisição contratadas com base na presente licitação, no que couber, serão custeadas à conta dos recursos
orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de Cairu,
através de dotações definidas abaixo:
UNIDADE
GESTORA
10.10/18

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2050/2085/2089

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
0014/0002
4490.52.00.00.00
3390.30.00.00.00
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor total deste contrato é de R$
........................ (valor por extenso).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer
que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão efetuados, através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento, desde que não haja
pendência a ser regularizada pelo contratado.
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PARÁGRAFO QUINTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título
vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, previamente autorizada, por escrito, e os títulos
regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO OITAVO - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
PARÁGRAFO NONO - As faturas deverão sem emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, PRAÇA
SANTO ANTÔNIO, S/N, CENTRO, CAIRU – BAHIA – CEP 45.420-000, CNPJ Nº. 11.406.106/0001-06.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO (PRAZOS E CONCIÇÕES DE ENTREGA)
A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos Móveis de Escritório, Eletrônicos, Eletrodomésticos, Equipamentos
Hospitalares deverão ser entregues (armados e testados) em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da
Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, da seguinte forma:
a) Deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, Praça Santo Antônio, s/n, em horário compreendido entre as
08:00hs e 16:00hs, de segunda a sexta-feira.
b) Os Aparelhos de Ar-condicionado deverão ser entregues (instalados e testados) em um prazo máximo de até 30
(trinta) dias, nas Unidades de Saúde abaixo descritas:
Item

Discriminação dos produtos

QUANT

Ar-condicionado com capacidade de 12.000 BTUs, Split, função quente e
frio. Classificação Energética: A

01

Potência Nominal (W):

1

Refrigeração
Aquecimento
Consumo
kWh/mês:
Tensão
(V):
Frequência:
60
Vazão
(m³/h):
Evaporadora
Fluido
Refrigerante:
Compressor - Rotativo - Velocidade fixa. Garantia de 1 ano.

1.085
1.085
22,8
220
Hz
570
R-410A

DESTINO
UBS Boipeba Rita de
Cássia
Araújo
Magalhães

02

UBS Morro
Paulo

de

São

01

UBS Gamboa Aloysio
Pimentel Aguiar

c) Todas as despesas com transporte terrestre e marítimo, bem como, todas e quaisquer despesas necessárias ao
cumprimento do objeto deverá ser por conta da Contratada.
d) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação e as disposições deste Termo de Referência.
e) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal
8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
f) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa
escrita fundamentada.
g) A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Secretária Municipal de Saúde do Município de Cairu, a
Senhora Italuana Guimarães Rosário.
h) Fica designado o Servidor Josenil Rocha e Silva Filho, Supervisor de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde,
como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do presente contrato será até o 90
(noventa) dias.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A CONTRATADA OBRIGA-SE A:
a) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
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b) Executar o fornecimento de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;
c) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado;
d) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do objeto / fornecimento e sua assistência técnica;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução do contrato;
i) Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de
domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da
internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita.
j) Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Os materiais informativos utilizados para
comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser
apresentados com tradução para o português.
k) A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo
fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado. Optando o licitante por ampliar o prazo de
garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto à autorização expressa do fabricante permitindo esta
ampliação.
l) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer
por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos
materiais contratados, salvo por motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da
Contratante, esta possa aceitar quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das obrigações já previstas no presente
contrato, a Contratante obriga-se á:
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme
art.61, §1º da Lei 8.666/93;
b) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à execução do objeto;
c) Efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do fornecimento;
d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do objeto, com competência para
atestar a efetiva execução, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
e) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste
caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura,
devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual.
f) Averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar,
supervisionar a execução, de acordo com as especificações do edital.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem
justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes
sanções previstas na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a)

advertência;
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b)

declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de
até 05 (cinco) anos;

c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;

d)

multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subseqüente
ao trigésimo.

- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE.
Durante esse período não incidirá atualização monetária;
- O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento
do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma
das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
PARAGRAFO PRIMEIRO – O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO – As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO – Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO,
junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
a) Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por
uma das seguintes alternativas:
a.1) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
a.2) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO – A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/02.
PARAGRAFO PRIMEIRO – O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO – Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
_____________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefone) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 – FL. 33/38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMSQ+MBBPT4U7FNXN6NFXG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
36 - Ano - Nº 4236

Cairu
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO – O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do
Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COBRANÇA JUDICIAL – As importâncias devidas pela Contratada serão
cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
PARAGRAFO TERCEIRO - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
PARAGRAFO QUARTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e
as disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEXTO - Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Valença - Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, os
representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Cairu – BA., .............. de .................................. de ...........

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA
CONTRATANTE

..............................................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 013/2020

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
documento de identificação (Registro de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, outro apresentado) nº ..............,
expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar esta empresa, com
poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial
nº 013/2020, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar
contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado
como bom, firme e valioso.

_________, Ba ____ de _______ ..........

___________________________________________________________
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
(N
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ANEXO V

À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 013/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,
declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá
ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública ,
cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação ,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81 .
_____de __________________ de .........
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 013/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ..................................................,
declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação contidas no edital do Pregão Presencial nº.
013/2020 e bem como estar ciente das sanções factíveis de serem aplicadas conforme preceitua o art. 4º, inciso VII, da
Lei 10.520/02, e compromete-se a fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Município, bem como
tomar todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade dos serviços.

_____de __________________ de .....

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII

À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 013/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à
_______________________________, representada pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº
______________ e inscrito no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____de __________________ de ...........

____________________________________
NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL)
(N
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