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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federal do
Brasil

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS As CONTRIBuIçOES
PREVIDENCIARIAS E As DE TERCEIROS

No 228902014-88888711
Nome: SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
CNPJ: 18.735.711/0001-70

Ressalvado 0 direito de a Fazenda Nacianal cobrar e
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser
apuradas, é certificado que nao constam pendéncias em
seu nome relatives a contribuiçoes administradas pole
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscriçOes em Divida Ativa da Uniao (DAU).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e valida pars
todas as suas filiais, refere-se exclusivamente as
contribulçOes previdenciárias e as contribuiçoes
devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
DAU, nao abrangendo os demais tributos administrados
pela RFB e as demais inscriçoes em DAU,
administradas pela Procuradorla-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidäo Conjunta
PGFN/RFB.
Esta certidao e valida pare as finalidades previstas no
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 do julho de 1991, exceto
pam:
- averbacao de obra do construção civil no Registro de
Imoveis;
- reduçao do capital social, transferencia do controle de
colas de sociedade limitada e cisão parcial ou
transformaçao de entidade Cu de sociedade sociedade
empresaria simples:
- baixa do firma individual ou de empresário, conforme
definido polo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro
de 2002 - codigo Civil, extinçao do entidade ou
sociedade empreséria ou simples.
A aceitação desta certidâo osta condicionada a
finalidade pare a qual foi emitida e a veriflcaçao do sua
autenticidade na Internet, no endereço
'chttp:f/www.receita.fazenda.gov.br >
Certidäo emitida cam base na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 01, do 20 do janeiro do 2010.
Emitida em 0210912014.
Valida ate 01/0312015.
Certidao omitida gratuitamente.
Atençäo:qualquer rasura ou emenda invalidara este
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CAIXA ECONÔMCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CR1?
Inscriçâo:
18735711/0001-70
Razão Social: SIMONE AMADEtJ DA SILVA ME
RUA CARMEM SERR.ALVO PEREGRINO SILVA 118/ VILA SEVILHA /
Endereço:
TUPA / SP / 17600-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acirna identificada encontra-se em situação regular
perante a Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o

presente Certificado no servlrth de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuiçöes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacôes corn o FGTS.

Validade: 03/11/2014 a 02/12/2014
Certificacâo Nümero: 2014110314400378417255

Informacâo obtida ern 18/11/2014,

as 14:52:22.

A utilizaçâo deste Certificado para Os fins previstos em Lei está
condicionada a verificaço de autenticidade no site da Caixa:
www.caixagov.br

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALUISTAS

None: SIMONE AMADEU DA SILVA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.735.711/0001-70
Certidao n ° : 68957238/2014
Expedicao: 18/11/2014, as 14:54:23
Validade: 16/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediçAo.
Certifica-se que SIMONE AMADEU DA SILVA - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o n o 18.735.711/0001-70, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certido emitida corn base no art. 642-A da Consolidaçao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResolucAo Administrativa n o 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidào são de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalbo e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicâo.
No caso de pessoa juridica, a Certid&o atesta a empresa em relaço
a todos Os seus estabelecimentos, agéncias ou fillais.
A aceitação desta certido condiciona-se a verificaçao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br )
Certidão ernitida gratuitamente.
INFORMAçaO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam Os dados
necessários a identificaçao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigaçoes
estabelecidas em sentença condenatôria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalbistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honoráriOs, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçào de acordos firmados perante o Ministério Püblico do
Trabalbo ou Comissão de Conciliacâo Prévia.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brash

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AQS TRIBUTOS FEDERAlS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
CNPJ: 18.735.711/0001-70
Ressalvado a direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dIvidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que nao constam
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brash (RFB) e a inscriçOes em Divida Ativa da Uniao junto ;4 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Este certidão, emitida em nome da matriz e váhida pam todas as suas fihlais, refere-se exelusivamente
A situaçäo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, nâo abrangendo as contribuiçOes
previdenciárias e as contribuiçOes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida Ativa
do Instituto Nacional do Seguut Social (INSS), objeto de certidao especifica.
A aceitaçao desta certidão estã condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/Iwww.receita.fazenda.gov.br > ou <hftp://www.pgfn.fazenda.gov.br >.
Certidao emitida com base na Portaria Conjunta PGFNIRFB n 2 3, de 02/0512007.
Emitida as 16:14:07 do dia 0210912014 <horn e data de Brasilia>.
Válida ate 01/03/2015.
COdigo de contivle da certidao: 79D8.ACEO.7118.F5BC
Certidao emitida gratuitamente.
Atençao: qualquer rasura ou emenda invalidatE este documento.
Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF rip 3, de 22111/2005, alterada pela Portaria
Conjunta PGFN/SRF ri2 1, de 19/0512006.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
I

Coordenadoria da DIvida Ativa
Certidao Negativa de Débitos Tributários
da
DIvida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18.735.711

Ressalvado 0 direito do a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer divides de
responsabilidade da pessoa juridica/flsica acima identificada qua vierem a ser apuradas, e certificado qua:

nao constam débitos Inscritos em Divida Ativa de responsablildade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida pars pessoa Juridica, a pesquisa no base de dados e feita por meio do CNPJ Base,
de modo quo a certidão negative abrange todos as estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n°

6300793

Data e hora da emissao

18/11/2014 15:03:04

Validade

30 (TRINTA) dias, contados do emissão.

Folha 1 de I
(hora de Brasilia)

Certidao emitida nos termos da Resoluçao Conjunta SF-POE no 2, de 9 do malo de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A aceitacäo desta certidao está condicionada A verifbcaçâo do sua autenticidade no sitlo
http:llwww.dividaativa.pge.sp.gov.br

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
FREE DA EST. TURISTICA DE TUPA
Praça da Bandeira, 800- Centro

-

Tups

CNPJ: 44.573.087/0001-61

CERTIDAONEGA11VA
00 MOBILIARIO
Côdigo

01920650

Situacão

Data Abartura

22108/2013

01 -Ativo
CPFCNPJ

Zao Social

18.735.71110001-70

SIMONE AMADEU DA SILVA -ME

inscricao Municipal

llama Fantasial

01920850

SINI,JRB
Nunlaro

L.ogradouro

RUA PROF.(A) CARMEN! SERRALVO PEREGRINO DA SILVA

Camplenanlo

186
Cap

Bairro

17600530
up

SEVILHA (VL.)
Cidade

SP

Tupã
Alivid ads

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PAPA SINALIZAçAO VIARIA EM GERAL, SACOS 06 LIXO E sERvuços 06

CERTIFICO, pare Os devidos fins, a pedido via internet, que revendo Os assentamentos existentes nesta Seçâo, dales
verifiquel constar qua o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite corn o Erario Municipal, ate a presente
data, relativamente a Taxa de Fiscalizaçäo a ISSQN. ATENcAO: Flea ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a
qualquer tempo, creditos tributarios qua venham a ser apurados.

Emitida as 05:13:14 do dia 19111/2014
Válida ate 19/12/2014
Codigo do Controle da Certidao/Numero A5E708449A2E7003
Cer-tidac ernitida gratuitamente.
Atençâo qualquer rasura

Cu

emenda invalidara este documento.
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TERRA DA MM4GA

EMIENTA: Requer ao Senhor Prefeito DESPACHO:
que envie a esta Casa de Leis informaçOes

REQUERIMENTO
AFRO VADO
0 6 NOV 2017

sabre a colocaçao de para-raios no prédio
do Pronto Atendimento de nossa cidade,

nara Municipal Uc JardinopolisS?

RE QUERIMENTO
A Presidéncia
vem, 4 presença desse
rtq. it Jardinópolis:

-

as seguintes iiori

ehviea esta Casa de Leis

T -

es sabre a coloeacAo cde paithmios no

Atendirnento do

nossa cidade:
1- 0 eauiaam
2- Em casi,
3- Par
4- Qualo

[bi colocado na epoca da inauguraç

Pronto Atendimento?

; pot queSo foi ativado naqaS
oesflncbd4or
pathEtivá4ohOjeD-L-

A prest& sôi{dtçâo là fhz ñecessáña a fim de dar
conhecimento a Edil que este subsereve, bern coma para servir de suporte a atividade de
fiscalizaçAo, inclusive para que se possa prestar a nossa populaçAo Os esciarecimentos a respeito
do assunto objeto deste requerimento.

Sala das SessOes, 6 de novembro de 2017.

Marl R. VlAn eg6
(Marli pegorato)
-,

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS
•

Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento
Praça Dr. Mario Lins, 150— Centro - 14.680-000
Fone (16) 3690-2929
sem lafo r(j ardi nopol is. sn .pov. br

Jardinópolis, 21 de Novembro de 2017.
OFICIO SEMAP No 352/2017.

Referenda Oficio no 582 12017 - Presidente Câmara Municipal de
Jardinôpolis.
REQUERIMENTO NO 6012017 - de 07 de Novembro de 2017.
Interessada: Vereadora MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO
Exmo. Senhor
Dr. João Ciro Marconi
DD. Prefeito Municipal de
Jardinopolis - S.P.
Prezado Senhor, em atendimento ao acima referenciado comunico a Vossa
Excelencia que por solicitaçao da Vereadora da Camara Municipal de
Jardinópolis segue as esclarecirnentos:
1. Sim o equiparnento de para-raio fol colocado na época da inauguraçâo do
prédiol
2. Foi ativado naquela ocasião da inauguraçao do prédio, mas
posteriormente se fez necessário algumas adequaçOes para que pudesse
funcionar corn a sua capacidade total e estas adequaçOes não foram
feitas na época!
3. Não está funcionando porque, de acordo corn o item (2) ,não foi feita a
adequaçäo e so agora a atual adrninistraçao está cuidando deste caso!
4. Para que o para-raio volte a ser ativado está sendo feita pela Secretaria
Municipal de Obras urn orçarnento e logo apôs será aberta uma licitaçao
para regulariza-lo e voltar a ter o seu funcionarnento dentro dos padrôes
exigidos pelo Corpo de Bombeiros; acrescentamos ainda que sO agora
esté sendo providenciado o Projeto do Corpo de Bornbeiros para todo o
predio, pois desde a sua inauguração ate a presente data nao tern o
Alvará do Corpo de Bornbeiros!
Atenciosarnente,

da Adrninistraçâo

s!r
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EMENTA: Requer ao Senhor Prefeito

DESPACH&

ENF

AFRO VADO
0 6 Nov 2017

que envie a esta Casa de Leis informaçOes
sobre a eolocaçao de para-rajos no prédio
do Pronto Atendimento de nossa cidade.

Pres dciUc
Cdmara Municip& de Jardinopof IrS?

REQUERI1VIENTO N.° 6012017
A Presidéncia
A Vereadora infra-assinada vern

a

presença desse
Plenário Legislativo requerer o quanto se segue ao Senhor Prejèito de Jardinópolis:

Requeiro ac Senhar Prefeito que envie a esta Casa de Leis

as seguintes inforrnaçOes sobre a co1ocaço de Para-raios no prédk. do Pronto Atendiniento de
nossa cidade:
I - 0 equipamento fot eclocado na epoca da inauguraçAo do zefbndo Pronto Atenthmento 7
2- Em caso positivo, par quo nAo foi ativado naquelaecasiAo 9
3- Por que, agora, näo estA fbncibñaiida?m
4- Qual o valor para.ätivá-lo hóje?

A preseñte solicitaçAo se faz necessária a tim de dar
coithecimento

a

Edil que este subscreve, bern como para servir de suporte

fiscalizaçào, inclusive para que se possa prestar

a

atividade de

a nosa populaçAo os esclarecimentos a respeito

do assunto objeto deste requerintento.

Sala das Sessoes, 6 de novembro de 2017.

(Mart1 pegoraro)
vercudklru
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TERMDAMMGA

I EMENTA: Requer ao Senhor Prefeito I
que envie a esta Casa de Leis cépia das

AFRO VADO

notas fiscais das macas eirürgicas, se houve
aquisiçAo pela Prefeitura, e em caso

,sdiu6p01

06 NOV 2317

I

afu-mativo, que informe onde elas se
encontrain.

Jose Euripedes

j

Ferreira

Presidiile

I
I

RE QUE RIME]
A Presidéncia:
:•!'

Plenário Legiiätivo.res

"e/'t quanto U segue c$

cópia das

Requ&oaojenh
Al
macas cirárgicas,

Sinac1 vem a presença desse
!wr.RrEfe Ito de Jardinópolis:
efeito

envie a esta Casa de Leis

iüisicA1c1a Prefeitura, e em caso

A presente soli

eitera'iüe fèi pedido no item 3 do

Requenmento. 47/291 7, ese faz uecessária a Em de
--$_
bern como para servfr de suo#e it atividade de flsc

ecnicnto &Edil que este subsereve,
4pirive para que se possa prestar a

nossa populacAo o esc1&64nentes a resaeito do.t

jeto dete requerimento.

-

L

fl

Sala d

Vfo1nte.
i
(Mar11 Pegor
Vereadora

6 de novembro de 2017.

r$REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Secretaria Municipal de Administraçâo e Planejamento
Praça Dr. Mario Lins, 150— Centro - 14.680-000
Fone (16) 3690-2929
semDIafor(5jardinoDoIis.sp.uov.br

4
-

Jardinópolis, 21 de Novembro de 2017.
OFICIO SEMAP

NO

353 / 2017.

Referenda Oficio no 582/2017— Presidente Cãmara Municipal de Jardinópolis
Requerimentos NO 61 1 2017 , de 07 de novembro de 2017.
Interessada Vereadora Sra. Marli Rodrigues Violante Pegoraro
Exmo. Senhor
Dr. João Ciro Marconi
DD. Prefeito Municipal de
Jardinópolis - S.P.
Prezado Senhor, em atendirnento 80 acima referenciado comunico a Vossa Excelencia que
por solicitaçao da Vereadora da Camara Municipal de JardinópoUs segue Os esciarecimentos:
A Prefeitura Municipal de JardinOpolis näo adquiriu MACAS CIRURGICAS para o Pronto
Atendimento - denominado na administraçao anterior Hospital Municipal Leni Balan
Jacomini" - pois as macas cirUrgicas foram transferidas do antigo hospital diretamente para 0
pronto atendimento na época que este fol construido!
Encaminho a Pregao Presencial No 041/2012 (anexo) corn todo o material comprado para a
Pronto Atendirnento, corn data de 17 de agosto de 2012!
Atenciosamente,

S
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EMENTA: Requer ao Seithor Prefeito DESPAuE
RU

que envie a esta Casa de Leis cópia das

n1 NTO

APROVADO

notas fiscais das macas cirárgicas, se houve

- I',
arditàpoIIS.
U0

aquisiçào pela Prefeitura, e em case

NOV¶
flUU LU

afinnativo, que iriforme onde elas se
Jose Euripedes Frrera

encontram.

Presid.te

REQUERIMENTO N.° 61/2017
A Presidência

--

A Vereadora infra-ass.znada vein a presença desse
Plenarto Legz.clatsvo requerer a quanta se segue at Senhor Prefeito de Jardinopolis
Requeiro ao 1cnkor Prefeito que enwe a esta Casa de Leis

s hv aqmsiflo pela Prefeitura, e em caso

copia das notas fiscais das macas cirurgicas,
afirmativo, que mforme onde elas se encontram

A presente solzcttaçao reitera o que foi pedido no item 3 do
Requerimento. 47/2017, c. se fa.z necessâria a thu de dar
bern corno para servir de suporte

a atividade de fisca1iz

nossa populaçâo,os esclarecimentos. a respeito da.assrn1

que este subscreve,
para que se possa prestar
deste requerimento.

H.: ..• H :?a1*SSesotS, 6 de novembro de 2017.
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REFEITURA MUNICIPAL GE
JA RD IN Ô P0 L IS
sÃo PAULO
Processo 11712012
FIs. 1(31

TERRA DA MANGA

EDItAL DE CHAMAMENTO
0 MUN1CIPIO DE JARplNÔPOLIS, pessoa juridica de direfto pUblico interno,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerto cia Fazenda sob n°
44.229.82110001-70, Qám sede na Praçth Dóutor Mario Lins no 150, Estado de São Paulo, atrav(§s
do(s) Pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria no 091, de 19 de marco de 2.012, tome pblico, que
serâ realizado PREGAO PRESENCIAL do tipo MENOR PREO POR ITEM, de acordo corn a
solicitação da Secretaria Municipal de Saude para:
AQUISICAODE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARS PARA 0 HOSPITAL "LENI
BALAN JACOMINI"
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS fornecerá, atrevés do Setor
tie Compras, localizado na Praça Doutor Mario Lins, 150, em Jardinopolis, Telefone (016)
36902934, em dies Uteis, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, quaisquer informaçOes
e esciarecirnentos oriundos da presente Iicitação, inclusive sobre a retirada deste Edital. 0 edital
poderé ser consultado no endereço supramencionado e retirado no endereco etetronico da
Prefeitura www.iardin000tis.sp.pov.br .
Este certame seré regido pale Lei Federal n° 10.520, de 17 tie juiho de 2002,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiçOes da Lei Federal n° 8.666, tie 21
tie junho tie 1993 corn suas alteraçOes posteriores, da Lei Municipal n° 3.247, de 29 de man;* tie
2.007 e da Lei Complernentar n° 123, de 14 tie dezembro tie 2006.
A Sessao PUblica tie processamento do Pregáo Presencia) no 04112012, sera
realizada na asia de licitação da Prefeitura Municipal de JardinOpoiis, localizada na Praça Doutor
Mario Lins, n° iso, Centro, em JardinOpolislSP, inicianclo-se pelo Credenciamento as 09:00
horas, do dia 03 de setembro de 2012, devendo 0 interessado ou seu representante identificarse e, se for o caso, comprovar a existencia dos necessários poderes pars formulaçao de
propostas e pars a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
JardinOpolis/SP, 17 tie agosto de 2012.

José Gaspar Ciachero
Secretãrio do Administraqão e Planejamonto

REFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS
sÃo PAULO
Processo
TERRA DA MANGA

11712012
FIs. 2137

0 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito pUblico interno,
macrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerlo da Fazenda sob no
44.229.821/0001-70, corn sede na Praça Doutor Mario Lins no 150, Estado de SGo Paulo, atraves
do(a) Pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria no 091, de 19 de marco de 2.012, tome pUblico, que
seré realizado PRECAO PRESENCIAL do tipo MENOR pREco POR ITEM, de acordo corn a
solicitacão da Secretaria Municipal de SaUde Para:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA 0 HOSPITAL
"LENI BALAN JACOMINI"

_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS fornecera, através do Setor
de Compras, localizado na Praça Doutor Mario Lins, 150, em JardinOpolis, Telefone (016)
3690.2934, em dies Uteis, das 08:00 as 12:00 a das 13:00 as 17:00 horas, quaisquer inhrrnaçOes
e esclarecirnentos oriundos da presente Iicitaçao, inclusive sobre a retirada deste Edital. 0 edital
poderá ser consultado no endereço suprarnencionado e retirado no endereço eletronico da
Prefeitura www.jardinopolis.sD.gov.br , tudo em conformidade corn a Lei Federal no 10.520, de 17
de juiho de 2002, aplicando-se, subsidiariarnente, no qua couberem, as disposiçOes da Lei Federal
no 8.666, de 21 de junho de 1993 corn suas alteraçOes posteriores, da Lei Municipal no 3.247, de
29 de rnarço de 2.007 e da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que regem
esta licitação.
A Sessao Publica sera realizada na sale de licitaçäo da Prefeitura Municipal de
Jardinopolis, localizada na Praça Doutor Mario Lins, no 150, em JardinOpolis/SP. 0 inIcio da
Sessao PCiblica do Pregâo Presencial no 041/2012 dar-se-ã corn o Credenciamento as 09:00
horas, do dia 03 do setembro do 2.012, devendo o interessado ou seu representante identificarse e, se for o caso, comprovar a existência dos necessarios poderes Para forrnulaçao de
propostas e Para a prática de todos as demais atos inerentes ao certame.
Este certarne seré regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de juiho de 2002,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposicOes da Lei Federal n o 8.666, de 21
de junho de 1993 corn sues alteraçoes posteriores, da Lei Municipal n o 3.247, de 29 de rnarco de
2.007 a da Lei Complernentar n o 123, de 14 de dezernbro de 2006
1.
1.1

DO OBJETO:
Constitul objeto da presente licitaçäo na rnodaliclade "PREGAO PRESENCIAL" do tipo
MENOR PRE0 POR ITEM, a AquisicAo de equiparnentos medicos hospitalares Para 0
Hospital "Leni Balan Jacomini", de acordo corn a Descriçâo do Objeto contida no ANEXO
X, conforme relacão especificada abaixo:

C
itentlouwnJ AaI
03
01
Unid, Monitor de EGG, Oxirnetria, Pressao Arterial, Temperature e Respiraçâo
02
01
Unid. EletrocardiOgrafo corn Monitor
Unid. OtoscOpio Fibre Otica
03
02
04
04
Unid. Esfigmomanômetro Adulto
02 1 Unid. Esfigrnomanornetro Infantil
05
Unid. Esfigrnomanometro Adulto Para Obeso
06
02
j
Unid.
07
04
Esflgrnomanornetro MOvel corn Pedestal e Rodizios
02
Unid. Oximetro de Pulso
08
04
Unid. Laringoscópio Fibra Otica de LED corn Lârninas Curves pars Adulto
09
02
Unid. Laringoscópio Fibre Otica de LED corn Laminas Curvas Pediátrico
10
11
02
Unid. Aspirador CirUrpico
12
02
Unid. Foco de Luz para Exames Clinicos
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14
15
16
17

01
02
01
01
01

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Urild.

18

02

Unid.

19
20 1
21
22
23
24
25
26

01
01
01
04
01
06
01
02

Wild.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unicl.
Unid.
Unid,

27

30

id •

28

02

Unid

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

01
01
06
01
02
03
04
20
04
02
02
10
01
10
20
02
04
01
20
06
01
10
01
06
04
04

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Balanca Digital Infantil
Balana Digital Adulto
Incubadora de Transports corn Maca Retrátil
Fototerapia Fluorescente
OftalmoscOpio
Cerro de Emergéncia, Estrutura em Chaps de Ago, Tampo em Fiberglass corn
Acessorios de Oxigenoterapia
Can-a de Admjnistraçâo de Medicamentos Môvel em Fiberglass
LGmpada Auxiliar corn 03 Bulbos cam Sistema de Emergencia
Cardioversor Bifâsico corn SPO 2 e Marca-Passa
Bombs de Infusäo pars Equipo Padräo Universal
Ventilador de Transporte Microprocessado
NegastocOpio de 01 Corpo Carenagern em Acrilico
NegatoscOpio de 04 Corpos Carenagern em Chaps de Ago
Cerro de Curativo em Ago lnoxidável, corn Balde e Bacia
Suporte pars Soro, Base Tubular Quadrada com Rodizios, Protetor e Haste com 04
Ganchos em Ago lnoxidãvel
Banquets Giratoria Assento Estotado, Estrutura em Ago, Apoio Corn 5 Rodizios e
Encosto Elevacäo a Gas
Carro pars Transports cam Tampa e Pneus Infléveis 6"
Carro Para Transporte cam 03 Prateleira e Pneus lnfláveis de 6"
Biombo Triplo
Mesa Auxiliar Semi-circular corn Tempo e Prateleira em chaps de Aço Inox
Cerro Maca para Obesos
Came de Recuperaçao e UTI corn Elevaçao e Rodizios de 8"
Cerro Mace Padiola Hidráulico pairs Emergéncia
Came Hospitalar Fowled Trendelemburg Manual (3 Manivelas)
Berço Para Neonato
Mesa pars Refeição no leito
Mesa pars Exames Clinicas e GinecolOgico Luxo
Diva pars Exame Clinico
Cerro Mace corn ElevaçAo Hidraulica cam Movimento de Fames
Poltrona Para Coleti de Sangue
Poltrona pars Aàompanhante
Cama Infantil
Mesa Escrivaninha 2 Gavetas em Ago
Seladora de Papal Grau Cirôrgico
Esbadinha de 02 Degraus, Estrutura em Ace Inoxidével
Coletor de Roupas (hamper) em Ago max
Mesa de Mayo
Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 cm, em Aço lnoxidável
Lavadora Ultrassônica
Estetosplo Clinico Profissional Adulto
Estetoscópio Clinico Profissional Infantil
Armário vitrine corn 2 portas.

I

1.1.1

Todos Os itens deverao seguir as especificacOes contidas na Descricao do Objeto
- Anexo X.

1.1.2

0 prazo de garantia do(s) equiparnento(s) sera de no rninimo 12 (doze) meses a partir da
efetiva entrega do(s) mesmo(s).
Todos as equiparnento (s) cotados deverao ser apresentados corn catélogo de sue
descricao completa conforme o edital/ ou manual de instruçao/ ou ficha tecnica/ ou
catálogo digital.
A assisténcia tecnica deverá ser ern urn raio de ate 100Km, e deverá ser atendida nurn
prazo maxirno de 24 (vinte e quatro) horas.

1-1.3

1-1.4
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1.1.5

Capacitaçao para
equipamentos.

1.1.6

A empresa vencedora deveré apresentar registro dos produtos junta a ANVISA a

Os

funcionarios, medicos e enfermeiros para operaçao dos

Certificado de boas praticas de fabricaçao e controle, ambos em vigor na assinatura do
contrato.
1.7.
A empresa que for participar deste processo licitatorio, devera efetuar o download
do Edital no site da prefeitura (www.jardinopolis.sp.gov.br ) para adquirir o arquivo (.cot)
para cotacão dos itens

2.

MAO PODERA PARTICIPAR DO PRESENTE PREGAO PRESENCIAL A EMPRESA:

2.1

Declarada inidonea de acordo corn a previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal
8.666193 e que nâo tenha restabelecida sua idoneidade;
Suspensa de participaçao em Iicitaçao e impedimento de contratar corn a Administraçao;
Corn faléncia decretada;
Consorciada;
Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 70 da Lei 10.520/02;
Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 100 da Lei 9.605/98;
Empresas que contenham em seu objeto social atividades incompativeis ou diversas do
especificado no item I - DO OBJETO deste Pregao Presencial.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.
3.1

DO CREDENCIAMENTO E DECLARACAO:

Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, Os
interessados deverâo credenciar, junto ao(a) Pregoeiro(a), urn Onico representante legal
corn poderes para praticar estes atos, canforme modelo (Anexo I);
3.2
0 representante legal devera identificar-se e trazer ao(a) Pregoeiro(a) urn document
hábil a cornprovar sua representação, que podera ser a apresentaçào do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, acornpanhado da alteraçao/aditivo eventual da
gerència da sociedade, a demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades carnerciais, e, no
caso de sociedades par açôes, acompanhado de documentos de eleiçOes de seus
administradores, quando a licitante for representado par pessoa que estatutariarnente
tenha pader Para tal, camprovando esta capacidade jurldica;
0 representante legal e/au procurador cia empresa, no eta da abertura da sessão,
3.3
deverá exibir sua cedula de identidade ou qualquer autro documenta oficial de
identidade, desde clue seja corn foto;
A não apresentaçâo ou incorreçäa de qualquer dacurnento de credenciamenta, bern
3.4
coma a näo cornparecimento do licitante ou de seu representante legal a sessão, nào
impedirá a participaçäa do licitante no certarne, desde que apresente a docurnentaçâo
constante do item 3.9, fora dos Envelopes n° 01 e 02. Neste caso, se presente a
portadar dos envelopes, este poderã tao somente assistir como ouvinte, nãa podenda
ofertar propostas atraves de lances verbais, recarrer de decisäo e contraditar, fazer
qualquer abservacao ern ata ou mesrno se manifestar ou interferir no desenvolvirnento
dos trabalhos.
Recomenda-se que todos as representantes dos licitantes permanecarn na sessao ate a
3.5
conclusäo dos procedirnentos, inclusive assinando a ata respective;
Aberta a sessäa, as interessados ou seus represehtantes, apresentarão declaracao
3.6
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitaçäo (Anexo Ill).
3.7 As micraempresas e empresas e pequeno porte que quiserern usufruir do tratarnento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da Lei Complernentar 123/2006, deverâo
apresentar declaraçáo de enquadrarnento de microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme madelo (Anexo IV).
A auséncia do representante credenciada durante a etapa de lances, irnportará na
3.8
declinaçâo quanta a oferta de propostas verbais.
A docurnentacâo constante dos itens 3.1 e 3.2, a declaraçâo de pleno atendimento aos
3.9
requisitos de habilitaçâo de acordo com 0 modelo estabelecida no (Anexo Ill), e de
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enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo
estabelecidas neste Edital, serao apresentadas fora dos Envelopes no oi e 02.

IV),

4.
4.1

Os envelopes contendo as propostas e Os documentos deverao ser apresentados em 02
(dois) envelopes separados, fechados de forma indevassável, devendo constar, no
frontispiclo dos mesmos, as seguintes inscricöes:

4.1.1

PREGAO PRESENCIAL NO 04112012
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE
ENDEREO DA PROPONENTE

4.1.2

S.
5.1
5.11

5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

PREGAO PRESENCIAL NO 04112012
ENVELOPE NO 02— D0CUMENTAçAO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE
ENDEREO DA PROPONENTE
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA COMERCIAL:
0 envelope "PROPOSTA" deverá coMer:
A Proposta propriamente dita, conforme Modelo de Proposta (Anexo VII) redigida em
idioma nacionat, preferencialmente em papel sulfite tamanho A4, isenta de emendas ou
rasuras, de forma clara e detaihada, devendo ser assinada ao seu final e rubricada as
demais folhas, corn a respective identificaçäo do responsável pela sue elaboraçao
devendo constar:
lndicaçâo da empresa, razâo social, endereço completo e CNPJ/MF;
NUmero do Pregao Presencial;
0 preço unitário e total ofertado, expresso em moeda corrente nacional, qua deverá
incluir todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) equipamento(s),
inclusive sua entrega ate 0 local indicado pals Secretaria Requerente;
Especificacão clara e objetiva do(s) equipamento(s), inclusive corn a indicaçao da sua
marca;
Data, assinatura e identificaçäo do subscritor; e,
Catalogos de todos Os equipamento (s) cotados.
Além da apresentacäo da proposta na forma estabelecida neste item, a licitante
deverá juntar no involucro PROPOSTA, CD-ROM (näo regravável "CD-R") corn 0

arquivo gravado no CD e devidamente preenchido (*.cot), contendo os mesmos
precos ofertados na proposta escrita e impressa entregue dentro do envelope
PROPOSTA, devldamente identificado corn o nome da razao social da empresa,
podendo ser desclassificada caso näo apresente o CD-ROM.

6.

DA ACEITACAO TACITA:

6.1

Uma vez abertas as propostas, nâo serão admitidas cancelamentos, retificaçaes de
valores, alteracOes ou alternativas nas condicoes/especificacOes estipuladas. Mao seräo
consideradas as propostas qua contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borroes
qua não estejarn ressalvadas.

7.

ENVELOPES No 02- DOCUMENTACAO
0 Envelope n° 02, contendo a DOCIJMENTAcAO das proponentes, deverá conter

7.1.

Os

seguintes documentos:

HABILITAçAO JURIDICA:
7.1.1
7.1.1.1 Em se tratando de sociedades ernpresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no CartOrio de
Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos terrnos da lei e conforme o caso, e, ainda, no
caso de sobiedades por açOes, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
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a) Os documentos descritos no subitem 7.1.1.1, deverâo estar acompanhados de todas
as alteraçaes ou da consolidaçao respectiva, conforme legislaçâo em vigor.
7.1.1.2 Decreto de autorizaçao e ato de registro ou autorizaçào para funcionamento expedido
polo orgâo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamentd no pals, quando a atividade assirn 0 exigir;
7.1.1.3 Os docurnentos reladionados nos subitens 7.1.1.1 e7.1,1.2 deste item 7.1.1, näo
precisarao constar do Envelope n° 02 - DOCUMEWTAcAO, se forem apresentados para
o credenciamento neste Pregao Presencial.
7.1.2
REGULARIDADE FISCAL:
7.1.2.1 Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda
(CNPJ);
7.1.2.2 Prove de inscriçao no Cadastro do Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao dornicllio ou sede do licitante, pertinente ac , seu ramo do atividade e
compativel corn o objeto deste certame;
7.1.2.3 Prova do regularidade fiscal para corn as Fazendas Federal e Estadual;
7.1.2.4 Prove de regularidade perante 0 Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a
apresentacâo da 0MB - Certidac Negative do Debito ou CPD-EN - Certidâo Positiva de
Debito com Efeitos de Negativa;
7.1.2.5 Prove de regularidade perante o Fundo do Garantia par Tempo de Servico (FGTS), por
rneio da apresentaçao do CRF - Certiticado de Regularidade do FGTS;
7.1.2.6 A comprovação de regularidade fiscal des microempresas e empresas do pequeno porte
so dará da seguinte forma:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, par ocasião da participaçâo neste
certarne, deverâo apresentar toda a documentacäo exigida pare fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta aprésente alguma restricâo;
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 2 (dois) dias (teis, a contar da publicacao do julgarnento do certame,
prorrogáveis par igual periodo, a criterlo da Administraçäo PUblica, pare a regularizaçâo
da documentacâo, pagamento ou parcelarnento do debito, e emissao de eventuais
certidOes negativas ou positivas corn efeito do certidâo negativa;
c) A näo-regularizaçâo da docurnentaçao, no prazo previsto no subitem "b" deste item
irnplicarã na decadencia do direito it contrataçào, sem prejuizo des sançOes previstas
no art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar os
licitantes rernanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
7.1.3 REGULARIDADE TRABALHISTA:
7.1.3.1 Prove do inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforrne a
Lei Federal n° 12.440, de 07/0712011.
7.1.4
7.1.4.1

QUALIFICAQAO ECONôMICO-FINANCEIRA:
Certidão negativa do falencia, recuperaçâo judicial ou extrajudicial expedida polo
distribuidor da sede da licitante, cuja data de expediçâo nâo poderá ser anterior a 90
(noventa) dias da data designada para a entrega dos envelopes;

DECLARAçOES:
Deôlaraçâo de que nâo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos a
menores do 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiçâo do aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei n° 9.854/99 (Anexo V); e,
7.1.5.2 Declaraçäo de qua näo é considerada inidonea e que não tenha sido penalizada com
suspensao ternporária corn a Adrninistraçao, comprometendo-se a cornunicar a
ocorréncia de qualquer fato quo venha a ser conhecido apOs 0 encerramento desta
licitação (Anexo VI).

7.1.5

7.1.5.1

7.1.5.3 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declaraçOes expedidas polo prOprio
licitante ou na proposta poderão ser supridas polo representante legal presente a reunião
de abertura dos envelopes "proposta" e "documentaçao" corn poderes para este fim
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7.2

7.2.1
7.3

8.
8.1

8.2

8.3
8.3.1

8.3.2
a)
b)
c)

ci)

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.4

8.5

8.6

8.7
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A DOCUMENTAQAO solicitada poderá ser apresentada no original ou em fotocOpia
autenticada, não se exigindo quando houver possibilidade de verificaçao de sua
autenticidade pela INTERNET.
0(A) Pregoeiro(a) e/oQ a Equipe de Apoio näo fart em hipotese alguma, autenticaçOes
de docurnentos das licitantes.
0 não atendimento as exigOncias constantes do item DOCUMENTAAO implicará na
lwABluTAçp.o da proponente.
DAS FASES DA SESSAO PUBLICA E PROCEDIMENTOS
Primeira Ease: Abertura cia Sessao
No dia e horário estabelecidos neste edital, 0(a) Pregoeiro(a) oficial fará a abertura da
sessâo, recebendo da empresa interessada, ou de seu representante, 0 documento pare
credenciarnento.
Nao sera admitida a atuação de urn representante pare duas ou mais empresas.
Segunda Ease: Anâlise de Propostas e Lances Verbais
Terminada a fase de credenciarnento, 0(a) Pregoeiro(a) passará para a abertura e
análise dos envelopes de propostas de precos.
As propostas serao classificadas conforme a criterio do rnelhor lance, apresentado por
proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora a licitante qua apresentar ou
ofertar lance, corno sendo a de rnenor lance, e ainda, estiver corn sua docurnentaçao
valida, satisfazendo Os termos deste edital e Anexos;
Serâo deselassificadas as propostas:
Que se encontrar em desconformidade ou incompativeis corn as exigéncias
estabelecidas neste edital;
Omissas ou vagas, bern como as qua apresentarem irregularidades ou defeitas capazes
de dificultar 0 julgarnento;
Que irnpuserern condiçOes ou contiverern ressalvas em relaçao as condicães
estabelecidas neste edital; e
Que 0 CD-ROM corn a proposta não contiver o arquivo (*.cot), devidamente
preenchido, e não for possivel o saneamento antes do inicio dos lances verbais,
nos termos deste Edital.
Serao consideradas INVALIDADAS as inforrnaçOes complementares que alterem o
conteUdo da proposta e as exigéncias deste Edital, sendo passiveis de desclassificaçao
do proponente.
As propostas serao verificadas quanto a exatidão das operaçOes aritmeticas qua
conduziram so valor total, procedendo-se as correçôes no caso de eventuais erros,
tomando-se coma corretos os precos unitários. As correçOes efetuadas serão
consideradas pare apuraçâo do valor da proposta.
ApOs a anélise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a), as participantes, atraves de seus
representantes, darâo visto nas propostas apresentadas pare o item respectivo em
pauta;
Em seguida, passar-se-á a oferta de lances verbais, em lances sucessivos e
decrescentes para a item a ser adquirido, considerando-se o valor unitario cotado para
cada item;
Poderao ofertar lances as licitantes detentoras des propostas classificadas corn preços
ate 10% (dez por cento) superiores so preço do autor da oferta mais baixa pare cada
item, ate a proclarnaçao do vencedor,
Nao havendo $lo menos tres (03) ofertas nas condiçöes definidas anteriormente,
poderao as autores das rnelhores propostas, ate o maxima de 03 (trës), oferecer novas
lances verbais e sucéssivos, quaisquer que sejam as preços oferecidos;
0(A) Pregoeiró(a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forms
sequencial, a apres ntar lances verbais, a partir do autqrda proposta classificada de
major preço para o item e as dernais, em ordem decrescente de valor. Outrossim, dos
lances ofertados nao caberâ retratacao;

a
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8.8

8.9
8.10

8.11
8.12
6.13
8.14
a)
b)

C)

d)

e)

8.16

8.16
8.17

8.18

8.19

6.20
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A desistencia da apresentaçao de lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do
óltirno preco apresentado pela licitante;
Ofertados os lances verbais, o(a) Pregoeiro(a) solicitara a todas as licitantes que
efetivaram lances, a redução a termo dos ültirnos lances ofertados;
0(A) P.regoeiro(a) podera fixar em ate dez (10) minutos o tempo máxirno para os lances
verbais, devendo avisar sos licitantes quando decidir pela Ultirna rodada de lances que
poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurirnento do tempo rnáximo anteriormente
estipulado;
Durante a etapa de lances verbais, o(a) Pregoeiro(a) monitorará os precos ofertados, de
modo a desciassificar propostas inexequiveis ou corn preço excessivo;
Em caso de empate sera dada preferencia de contrataçâo pare as microempresas e
empresas de pequeno porte.
As propostas das rnicroempresas e empresas de pequeno porte seräo consideradas
empatadas corn a menor proposta quando o preco nào for superior a 6 % da proposta
mais beni classificada.
Ocorrendo empate, proceder-se-ä da seguinte forms:
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada podera apresentar
nova proposta no prazo máxirno de 05 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances,
sob pena de preclusao.
Nao havendo nova proposta, conforme previsao no item anterior, será possibilitado so
prOximo classificado que teve sua proposta considerada empatada e qua possua
classificaçâo de microempresa ou empress de pequeno porte, ao exercicio do rnesrno
direito do item acima.
Somente sera considerado empate propostas ate 5%, quando a proposta melhor
classificada näo for de microempresa ou empresa de pequeno porte.
No caso de igualdade do lance ofertado entre duas ou male propostas de empresas nao
consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte, o(a) Pregoeiro(a) efetuara
sortelo na propria sessão pUblica, da qual pàrticiparão apenas as empresas empatadas,
pars definlçao da ordern de lances verbais;
A regra de sortelo tambem e valida quando houver empate entre dues ou mais
propostas, no mesrno item, a as licitantes não quiserem ofertar lances verbais,
excetuando-se os casos des rnicroempresas e empresas de pequeno porte previstos na
Lei Complernentar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;
.Nâo sera motivo de desclassificaçäo, se a licitante não informar em sue proposta,
telefone ou fax, dados bancarios, dodos do representante legal ou os prazos, devendo
o(a) Pregoeiro(a) solicitar so representante do interessado a complementaçâo das
inforrnaçUes;
A nâo indicaçâo dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se compromete
com os prazos estabelecidos neste edital;
0(A) Pregoeiro(a), verificando a necessidade de maiores informacOes no que pertinente
a documentação e as propostas apresentadas, aplicara subsidiariamente 0 disposto no
paragrafo 30 , do art43 da Lei n° 8.666/93, podendo suspender a sessao a qualquer
momento para realizaçao de diligéncias;
Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, seal lavrada ata circunstanciada
narrando todos Os fatos, ficando em poder da Comissâo de Apoio ao(a) !regoeiro()
todos os envelopes, devidaniente rubricados e vistados pals equipe de apoio, Pregoetro
e licitantes presentes, ate a resoluçâo do ocorrido, oportunidade em que será oficiado as
mesmas a data pars prosseguimento do certame;
Mao seräo levadas em consideraçao, pare efeitos de julgarnento, quaisquer vantagens
oferecidas na próposta que não se enquadrem nas especiflcacOes exigidas neste edital e
Anexos;
0(A) Pregoeiro(a) podera desconsiderar erros meramente formais, desde qua näo
resultem no necessidade de acostamento de novo documento, tanto na fase de
habilitacao, como no de anãlise des prop-ostas de preço.
Terceira Faso: Habilitaçao
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Encerrada a fase de lance pare todos as itens, o(a) Pregoeiro(a) procederâ a abertura do
involucro contendo as documentos de habilitacao da licitante que apresentou a meihor
proposta, verificando a sua habilitaçäo ou inabilitaçâo;
Constatado 0 atendimento das exigéncias editalicias, a licitante será declarada
vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposiçao de
recursos;
Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a habilitacao das licitantes corn as ofertas subsequentes e a qualiflcaçao
destas, na ordem de classificacao, ate a apuracao de uma proposta que atenda aos
requisitos do edital.
Nâo serao consideradas inabilitadas, nesta fase, as microempresas e empresas de
pequeno porte qua possuirern restriçOes fiscais, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei
complementar no 123/06, de 14112/2006.
A manifestação da intençäo de recorrer será felts no final da sessâo, quando forem
declarados as licitantes vencedores, devendo as interessados, atraves de seus
representantes, registrarem em ata a sintese de sues razoes. Os demais ticitantes ficam,
desde logo, intimados pare apresentar contra-razôes em igual nQmero de dies, que
comecarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurado vista
imediata dos autos.
Da sessão publica de reatizacao do pregäo presencial será tavrada eta circunsthncia,
assinada pelos representantes presentes, pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio
ao(a) Pregoeiro(a);
Os envelopes "DOCUMENTAçAO das licitantes nâo declaradas vencedoras,
permanecerâo em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, ate que seja
formalizada a assinatura do contrato pela proponente vencedora. Apos este fato, as
envelopes seráo devolvidos as respectivas licitantes;
DOS RECURSOS E DA IMPUGNACAO:
Os recursos sornente serao recebidos apOs a fase de habititaçâo quando for declarada
vencedora, momento que, qualquer licitante poderã manifestar, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de trés (03)
dias Uteis pare a apresentaçao des razoes do recurso (Memorials), ficando as demais
licitantes desde logo intimadas pare apresentarem contra-razôes, em igual nQmero de
dies, que conieçaräo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurado
vista imediata dos autos;
0 recurso tempestivamente interposto terã efeito suspensivo e devolutivo
exclusivamente em relacao ao item questionado e deverá ser dirigido ac, Prefeito de
Jardinopolis, cabendoao mesmo aprecia-lo em 05 (cinco) dias Uteis;
0 acolhimento do recurso importará na invalidaçao apenas dos Was insuscetiveis de
aproveitarnento;
A falta de manifestação irnediata e motivada da licitante, inclusive em funcao da falta de
representãnte credenciado, importará na decadencia do direito de recurso em âmbito
administrativo e consequente adjudicaçäo do objeto da licitaçao, pelo(a) Pregoeiro(a), a
vencedora;
Caso o recurso seja julgado improcedente, cabera ao Prefeito efetuar a homologaçao da
licitaçao;
Da sessao pUblica de realizaçâo do pregâo presencial será tavrada ata circunstancia,
assinada pelos representantes presentes, pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio
ao(a) Pregoeiro(a);
Eventuais impugnaçaes do instrumento convocatOrio serao recebidas pelo Setor de
Protocolo da Prefeitura, em dies Uteis, des 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 hares,
nos termos do parégrafo 1 0 e 20, do artigo 41 da tel de licitaçOes.
Mao seräo aceitos em hipotese alguma recursos ou impugnaçôes via fax ou e-mail.
DAADJUDICACAO
0 objeto da presente licitaçâo será adjudicado a licitante que, atendendo a todas as
condicOes expressas nests Edital de Pregäo Presencial e seus anexos, for declarada
vencedora pare 0 item respectivo, de acordo corn as critérios de julgamento e
habilitação.
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11.
DO CONTRATO
0 proponente vencedor devera aceitar/assinar a Pedido de Compras e/ou instrumento
11.1
equivalente ou assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos contados do
comunicado do resultado deste PREGAO PRESENCIAL, qua será publicado no Dirio Oficial do
Estado de São Paulo.
11.2
0 prazo concedido para assinatura/aceitacao do Pedido de Compras e/ou instrurnento
equivalente ou forii,alizaçao do contrato, podera ser prorrogado uma Unica vez, par igual
periodo, quando solicitado durante a seu transcurso, pela parte, € desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
11.3
Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no item 11.1
&ou 11.2, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS aplicara niulta de 10% (dez
01 cento) do valor do ajuste, sem prejuizo das demais cominaçoes previstas em lei.
11.4 Podera a Adrninistraçao, nos termos do paragrafo 2 0 do artigo 64 da Lei Federal n°
8.666/93 e artigo 7a do Decreto Municipal n° 3766/2007 de 29 de marco de 2007, quando
o convocado nao assinar ou não aceitar o termo de contrato ou o pedido de compra no
prazo e condiçOes acima, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificaçao, para asinatura do contrato, ou revogar a licitaçao independentemente da
cominação prevista no artigo 81 da legislaçao citada.
11.5
A não-regularizaçâo da documentaçao, pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, no prazo previsto no subitem "b" do item 7.1.2.6 deste Edital, implicara na
decadéncia do direito a contrataçao, sem prejuizo das sançoes previstas no art. 81,
da Lei Federal n° 6.666/93, sendo facultado a Administraçâo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificaçao, para assinatura do contrato, ou revogar a
Iicitação.
11.6
Coma condição para celebraçao do contrato, 0 licitante vencedor devera manter as
mesmas condiçOes de habilitaçao, inclusive serã confirmada a situação de regularidade
para corn a seguridade social (INSS) e o Fundo de Garantia par Tempo de Serviço
(FGTS);
11.7
Caso o licitante tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado, o
documento comprobatario de autorizaçao para a centralização dos recolhimentos deverá
ser apresentado a Administraçao;
11.8

Quando o proponente vencedor não apresentar situaçâo regular, no ato da assinatura do
contrato, ou recusar-se a assinar a contrato, injustificadamente, sera convocado outro
licitante, observada a ordem de classificaçâo para celebrar a contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sancôes cabiveis.

DOS PRAZOS, DAS CONDICOES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITACAO E DO PAGAMENTO:
0(s) equiparnento(s) deverá(ão) ser entregue(s) corn todos as tributos, fretes, encargos
12.1
socials e quaisquer outras despesas qua componharn ou incidam no preço proposto, no
prazo maxima de ate 30 (trinta) Was corridos a contar da assinatura do contrato ou
ordem expedida pela Secretaria Requerente, a ser efetuado através de Note de Empenho,
entregando-os no local indicado pela Secretaria Requerente.
0 recebirnento do objeto deverá ser formalizado par trés (3) servidores da Secretaria
12.2
Requerente, sob pena de retençao do pagarnento, nos termos do Decreto Municipal de
n° 3379/04.
Se o dia de entrega do(s) equipaniento(s) coincidir corn dia em qua não haja expedients
12.3
no Orgão Iicitante, estã sera prorrogada para o prirneiro dia Util subsequente.
12.4 0 pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias cOntados da data da entrega do(s)
equipamento(s), rnediante apresentação pela Contratada da respectjva Nota Fiscal,
desde que devidamente aceito e aprovado pela Secretaria ôu Setor Requerente.
Pare liberaçao dos pagamentos devera a CONTRATADA apresentar a respective Nota
12.5
Fiscal, efetivando-se apOs 0 recebimento e aprovação do Setor Requerenta
12.6 Apresentar, caso já esteja habilitada junto aos Orgãos cornpetentes, Nota Fiscal
Eletronica; sendo qua a ARQUIVO ELETRONICO - XML - (VALIDADO), parte
componente da Nota Fiscal EletrOnica, deverá ser enviado prév!a e obrigatoriamente

12.
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atraves
do
e-mail:
Prefeitura,
da
Setor
de
Coritabilidade
para
o
notafiscaljardinopolis.sp.gov.br .
12.6.1 A Moth Fiscal Eletronica/Arquivo devera estar em condiçOes de ser consultada pelo
Visualizador de Documentos Fiscais Eletronicos — SPED -1 no Portal Nacional da NFe,
scm o qua[ nâo sera dada seqUência na rotina de Liquidaçâo e Pagamento da despesa.
Em caso de devoluçâo da nota fiscal/fatura para correção, 0 prazo pare pagamento
12.7
passarâ a fluir apOs a sua reapresentaçäo.
Os precos incidentes na contrataçâo, nao sofrerao qualquer especie de reajuste, excetos
12.8
équeles por forca da Iegislaçâo vigente.
Salvo expressa anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, todo e
12.9
qualquer pagamento será efetuado direta e exclusivamente a CONTRATADA, eximindose a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de todo e qualquer pagamento de
obrigacOes a terceiros por titulos colocados em cobranca, descontos, caucão Cu outra
modalidade de circulaçäo ou garantia, inclusive quanto a direitos emergentes desta,
ficando estabelecido qua, em hipotese alguma, aceitaré tais titulos, Os quais serão
devolvidos, incontinentes, a pessoa juridica ou fisica qua Os houver apresentado.
12.10 0 presente contrato vigorará a partir de sua assinatura tendo por limite a data de 31 de
dezembro de 2.012, ou a entrega total do objeto se ocorrer antes desta data.

13

DAS PENAUDADES:

13.1

Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou em aceitar o Pedido de Compras e/ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicataria se sujeitaré a
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
13.1.1 A penalidade prevista nests item 13.1, nao se aplica as empresas remanescentes em
virtude da nao aceitaçào da primeira convocada.
13.2
A CONTRATADA estara sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
pelo nâo cumprimento do disposto em qualquer de suas clausulas, em especial na
hipotese prevista no item 14.2.
13.3
Nas sançOes constantes dos itens 13.1 e 13.2, Os valores das multas seräo em moeda
corrente nacional. No caso de incidencia em mais de um item, as multas serao
cumulativas.
13.4
Os valores apurados das sançaes serao descontados dos pagamentos devidos ou da
garantia contratual Cu pagos em moeda corrente nacionat e, quando for o caso,
cobrados judicialmente.
Pela inexecucâo total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes
13.5
sançOes:
a) advertencia;
b) multa, na forma prevista nos itens 13.2 e 13.4 anteriores;
c) suspensao temporaria de participaçâo em Iicitaçâo e impedimento de contratar corn a
CONTRATANTE por prazo nâo superior 2 (dois) anos;
d) declaração.de inidoneidade para licitar ou contratar corn a CONTRATANTE, enquanto
perdurarem os motivos da puniçao ou ate qua seja promovida a reabilitaçao perante a
prOpria CONTRATANTE.
As sançOes previstas no item 13.5, alineas aa, "c" a "d" poderao incidir juntamente corn a
13.6
do item 13.5 allnea 'b".
As sancaes previstas no item 13.5 allneas "c' e "d" poderao tambem ser aplicadas
13.7
quando:
a) tenha sofrido condenacào definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recoihimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos illcitos visando a frustrar Os objetivos da licitaçâo; e
c) demonstre nâo possuir idoneidade para contratar coma CONTRATANTE em virtude
deatos ilIcitos praticados.
Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta clâusula, as condiçOes previstas no
13.8
capitulo IV da Lei 8666/93.

14.

DA RESCISAO:

14.1

A inexecuçao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisâo corn as
conseqoOncias contratuais e as previstas em lei.
Constitui motivo para a rescisäo do contrato:

14.2
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a) o nao cumprimento ou 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificaçOes, projetos e prazos;
b) a Ientidão do seu curnprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusäo da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipu lados;
c) o atraso injustificado no inicio da obra, do serviço ou fornecimento;
d) a paralisaçao da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia
comunicaçâo a CONTRATANTE,
e) o cornetiniento reiterado de faltas na sua execuçâo, anotando na forma do parégrafo
1 0 do artigo 67 da Lei 8666/93;
f) a dissolucão da sociedade ou a decretacao de faléncia ou a instauraçao de sua
insolvencia civil;
g) a alteraçao social ou a modificaçao da finandade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execuçao do cantrato;
h) a näo liberaçao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucâo
de obra, serviço ou fornecimento, floe prazos contratuais;
i) a ocorrencia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execuçâo do contrato.
Em caso de rescisâo, por qualquer das hipOteses previstas no item 14.2 allneas 'a" a "g"
anteriores, a CONTRATADA perdera eventual garantia contratual a favor da
CONTRATANTE, aiem de se sujeitar a apiicaçao das multas previstas e da restituiçao
imediata dos bens e equipamento (s)s qua a CONTRATANTE the havia entregue, sem
prejuizo de sua responsabilidade por perdas e danos.
Quando a rescisâo ocorrer corn base no item 14.2 allneas h" e '9", sem qua haja culpa
da CONTRATADA, cabera ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que
esta haja sofrido, tendo ainda direito a: pagamentos devidos pela execução do contrato
ate a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilizacâo, se houver.
os casos de rescisâo aqui previstos, será efetuada uma avaliaçâo para que se possa
calcular a remuneração dos services realizados ate a data em qua ocorreu 0 evento.
Aplicam-se, subsidiariamente, a esta cláusula as disposiçOes pertinentes e, em especial,
a seçao V do Capitulo Ill da Lei 8666/93, ficando assegurado a CONTRATANTE a
supremacia relativa ao poder inerente aos contratos administrativos.
Havendo rescisao contratual provocada por vontade unilateral de uma das partes, a
parte prejudicada fara jus a indenizaçao correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, devidamente corrigido ate o dia da comunicação da rescisáo.
A rescisão poderã ser amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizaçäo escrita
e fundarnentada da autoridade competente, desde que haja conveniéncia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.

15.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

151

As despesas decorrentes do presente processo ticitatorio correrao por conta da dotação
orçarnentaria vigente, com a seguinte codificação:

Orgaolunidade
EMS—
S rv Os de
02.10
4snda

02.10

16.
16.1

Servode
Assiencia
a Saüde

Funcional
10.301.0017.2.029

Elemento

Descriçao

4.4.90.52.00.O0.00.00.00.91 .0310

Equipamentos
eMaterial
Permanente

4.4.90.52.00.00.00.00.00.01 .0310

Equipamentos
e Material
Permanente

H

-

10.301.0017.2.029

-

DISPOSICOES GERAIS:
A convocaçao de interessados dar-se-a através de publicaçào de aviso no Quadro da
Prefeitura Municipal de Jardinôpolis, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal de
circulaçâo estadual corn abrangência regional, para. conhecimento de todos Os
participantes, ou par fax e pelo site www.ardinopoIis.so.pov.br . Os atos praticados na

REFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINÔPOLIS
SÃO PAULO
TERRA DA MANGA

-

Processo 11712012
Fla. 13137

presente Iicitaçâo serão pubicados na imprensa oficial, nos termos da Lei, ou
camunicados via Fax ou carte, se for o caso.
16.2
A sessâo pubilca de realizaçao do Pregão Presencial será conduzida par servidor
designado coma Pregociro, que terá a atribuiçao de decidir sabre todos as atos relativos
a licitaçâo;
Todos Os equipamento (s) estão sujeitos a previa avaliaQâo da Prefeitura Municipal de
16.3
Jardinopolis, podendo rejeitá-los a sua conveniência, aqueles que nâo sejam de boa
procedéncia ou estejam em desacordo Oom o edital, ou ainda, ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnjca), INMETRO (Instituto Nacional de Metralogia,
Normalizacao e Qualidade Industrial). Todas as despesas decorrentes da devoluçao
correrao par conta e risco do fornecedor.
16.4
As hcitantes participantes deste certame Iicitatorio deveräo apresentar e garantir sues
propostas corn urn prazo de validade de no minimo 60 (sessenta) dies.
16.5
A licitaçao será anulada, no todo ou em parte, no caso de ocorrer ilegalidade, de oficlo
ou por terceiro, mediante parecer escrito e devidamente fundarnentado.
16.6
A Iicitaçao podera ser revogada, no todo ou em parte, par razOes de interesse publico
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente a suficiente pare
justificar tal conduta.
16.7
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS estará a disposiçäo de qualquer das
proponentes para prestar quaisquer inforrnaçOes qua se fizerern necessaries, bern coma
para dirimir dQvids concernentes ao presente Edital.
16.8
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS se reserve 0 direito de solicitar aos
licitantes esciarecimentos a/au cornprovaçôes des inforrnaçOes prestadas, atraves de
documentos.
16.9.
Nas diversas fases deste processa IicitatOrio, 0(a) Pregoeira(a) podera, caso entenda
necessario, ser assessorado par ôrgäo ou entidade interns ou externa, desde qua esta
nâo esteja participando da licitaçao.
16.10
Na hipotese de divergencias de interpretaçao, ou na execuçao do contrato, flea facultado
as partes dirimi-las atraves do arbitramento ou submeter a questao ao Poder Judiciarlo,
prevalecendo, neste caso, a Foro da Comarca de Jardinopolis, Estado de São Paulo,
cam exclusao expressa de quaisquer outras, por mais privilegiados que sejam.
16.11
Toda e qualquer documentaçâo devera ser apresentada em lingua portuguese.
Eventuais esclarecimentos adicionais sobre a presents Edital, poderão ser obtidos
16.12
dirigindo-se questionamentos fundamentados e FOR ESCRITO a Equipe de Apoic, em
ate 03 (trés) dies que se antecederern a sessâo pUblica de recebirnento a abertura de
envelopes.
Constitui motivo justo para inabilitacâo de desciassificacão da proponente, ou rescisãa
16.13
do contrato, a falsidade de qualquer docurnento, dada ou declaraçâo fornecidos ou
prestados pela Proponente, sem prejuizo da apicacaa da penalidade cabivel e
representaçâa a Ministérlo Publico com fins penais.
A participacäo nesta Iicitação em qualquer de sues fases, implica a plans aceitacAo de
16.14
todas as sues clausulas e condicôes.
0 representante presente que se recusar a assinar a Ate da sessäo pUbhca do Pregao
16.15
Presencial, estará automaticamente concordando corn todos as atos praticados na
referida Iicitaçao.
16.16
Canstitul parte integrante deste EDITAL:
16.16.1 Termo de Credenciarnenta (ANEXO I);
16.16.2 Térmo de Referenda (ANEXO II);
16.16.3 Modelo de Declaraçao de piano atendimento sos requisitos p/habiiitaçâo. (ANEXO III);
16.16.4 Modelo de declaraçâo de ME/EPP (ANEXO IV);
16.16.5 Modelo de Declaraçao deque nâo emprega menores de 18 anos (ANEXO V);
16.16,6 Modelo de Declaração de que não e considerada inidOnea (ANEXO VI);
16.16.7 Modelo de Proposta (ANEXO VII);
16.16.8 Minute Contratual (ANEXO VIII); e,
16.16.9 Termo de cléncia e de notificaçao (Anexo IX).
16.16. 10 Descricao do Objeta (Anexo X).
AIem das disposiçoes deste edital, as propostas sujeitam-se a legislacão vigente.
16.17
JardinOpolis/SP, 17 de agosto de 2.012.
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José Gaspar Ciachero
Secretarlo de Mministraçao e Planejamento

ANEXO I
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Atraves do presente, credencio(arnos) o(a) Sr.
portador(a) do RG n°
a do CPF sob a no .

a participar da licitaçao instaurada pela

Prefeitura Municipal de JardinOpolis, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 041/2012, na
qualidade de representante legal, outorgando-Ihe poderes para pronunciar-se em nome do licitarite
inscrita no CNPJ sob n°
estabelecida na
Estado

cidade de
, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar

direitos, desistir de recursos a praticar todos os demais atos inerentes ao certarne.

Local a data:

Assinatura
Nome do Representante Legal

Observacao: Este termo dave vir acompanhado dos documentos qua indiquern que o
representante legal tern poderes para assinar (contrato social), poclendo ser substituido por
procuracäo qua outorgue as poderes nele contidos.
Estes docurnentos (Termo de Credenciamento a Comprovaçâo do representante legal) deveräo
ser entregue fora dos envelopes.
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ANEXOII
TERMO DEREFERENCIA

Quant
03
01
02
04

Unid
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

02
02
04
02
04
02
02
02
01
02
01
01
01

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

18

02

Unid

19

25
26

01
01
01
04
01
06
01
02

Unid.
Unid.
Unid.
Unit
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

°'

30

''nid

v

..,fli d

01
01
06
01
02
03
04
20
04
02
02
10
01
10
20

Unid.
Unid.
Unid.
Unit
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Item
01
03

04
06
07
08
09
10
11
12
13

14

f

15
16
17

1

20
21
22
23

24

29
30
31
32
33
34
35
36
37
—388 —
39

40
41

42
43

r-

I

tescncIo
Monitor do ECG, Oximetria, Pressâo Arterial, Temperatura e Respiraçao
Eletrocardiografo corn Monitor
OtoscOpio Fibra Otica
Esfigmomanornetro Adulto
EsfigrnomanOmetro Infantil
Esfigmomanometro Adulto Para Obeso
Esflgmornanometro Môvel corn Pedestal e Rodizios
Oximetro de Pulso
Laringoscopio Fibra Otica de LED corn Lâminas Curves pare Adulto
LaringoscOpio Fibre Otica de LED corn Lâminas Curves Pediatrico
Aspirador CirUrgico
Foco de Luz para Exarnes Clinicos
Balança Digital lnfantil
Balança Digital Adulto
Incubadora de Transporte corn Mace Retrétil
Fototerapia Fluorescente
OftalmoscOpio
Cerro de Emergencia, Estrutura em Chapa de Ago, Tempo em Fiberglass cam
Acessórios de Oxigenoterapia
Carro de Adrninistraçâo de Medicarnentos MOveI em Fiberglass
Lémpada Auxiliar cam 03 Bulbos corn Sistema de Emergéncla
Cardioversor Bifésico corn SPO 2 e Marca-Passo
Bombs de lnfusão Para Equipo Padrao Universal
Ventilador de Transporte Microprocessado
Negastocopio do 01 Corpo Carenagem em Acrilico
Negatoscôpio de 04 Corpos Carenagern em Chaps de Aço
Carro de Curativo em Ago lnoxidável, corn Balde e Bacia
Suporte Para Soro, Base Tubular Quadrada corn Rodizios, Protetor e Haste corn 04
Ganchos em Ago lnoxidavel
Banquets Giratoria Assento Estofado, Estrutura ern Ago, Apoio Corn 5 Rodizios e
Encosto Elevaçäo a Gas
Carro Para Transporte corn Tampa e Pneus lnflaveis 6"
Carro Para Transporte corn 03 Prateleira e Pneus lnflãveis de 6"
Biornbo Triplo
Mesa Auxiliar Semi-circular corn Tempo e Prateleira em chaps de Apo Inox
Cairo Mace Para Obesos
came de Recuperaço e UTI corn Elevaçâo e Rodizios de 8"
Cerro Maca Padiola Hidrãulico pars Ernergencia
Cams Hospitalar Fowler/ Trendelemburg Manual (3 Manivelas)
Berço pars Neonato
Mesa pars Refeigâo no leito
Mesa pars Exames Clinicos e Ginecologico Luxo
DivA Para Exarne Clinico
Cérro Mace corn ElevaçAo Hidraulica corn Movirnento de Pemas
Poltrona Para Coleta deSangue
Poltrona pars Acompanhante
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

T

02
04
01
20
06
01
10
01
08
04
04
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Unid. Cama Infaritil
Unid. Mesa Escrivaninha 2 Gavetas em Aço
Unid. Seladora de Papal Grau CrOrgico
Unid. Escadinha de 02 Degraus, Estrutura em Ago Inoxidavel
Unid. Coletor de Roupas (hamper) em Ago Inox
Urtid. Mesa de Mayo
Unid. Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 cm, en, Âçø Inoxidével
Unid
Lavadora Ultrassônica
Unid. Estetoscoplo Clinico Profissional Adulto
Unid. EstetoscOpio Clinico Profissional Infant[
UnidjAxmailovitrine com2 ppçtas.

PreQo Total: R$ 481.155,79 (Quatrocentos e oltenta a urn mll canto e cinguenta e cinco reals e setenta e nave
centavos).
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ANEXO III

Eu. ............................... (nome) ............................. representante legal da firma
............................interessada em participar do Processo LicitatOrio Pregao
Presencial n° 041/2012 (Processo n° 117/2012), da Prefeitura Municipal de JardinOpolis/SP,
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que, nos termos do inciso VII do artigo 4. 0 da Lei Federal no
10.520, de 17/07/2002, a firma acima descrita cumpre plenamente todos os requisitos de habilitaçao para

0

presente Pregao Presencial.
For ser verdade, firmamos a presente declaraçao.

Local e data:

Assinatura
Nome do Representante Legal

ioM
Ot
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE MEIEPP

DECLARAcA0
Declaramos sob as penes da Lei, e pare fins de participaçao no Processo
Licitatorio

no ..............

junto

ao

Municipio

de

Jardinopolis,

qua

a

empresa

.........inscrita no CNPJ sob n° ................ . cumpre Os requisitos estabelecidos
30
no artigo
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e esta apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Declaranios, ainda, qua
40
Mo exists qualquer impedimento entre Os previstos nos incisos do
do artigo 30 da Lei

§

Complementar n° 12312006.

Por ser verdade, firmamos a presente deciaracâo.

Local e data:

Assinatura
Nome do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS

DECLARAcAO

Declaramos sob as penas da Lei, e pare fins do participação no Processo
Licitatorio

n° ..............

junto

ao

Municipio

de

Jardinopolis,

que

a

empresa

..........inscrita no CNPJ sob no ........... ..... .so encontra em situaçao regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se retere a observancia do disposto no inciso XXXIII, do
artigo 70 cIa Constitu!ção Federal, com alteracao introduzida pela Emenda Constitucional n o 20198
(proibicâo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos rnenores de 18 anos e do qualquer
trabalho a menores do 18 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos), ciente da
obrigatoriedade do comunicar ocorréncias posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracão.

Local e data:

Assinatura
Nome do Representante Legal
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ANEXOVI
MODELO DE DECLARACAC DE QUE NAO E CONSIDERADA INIDONEA

DECLARAcAO

Declararnos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo
Licitatorio

no ..............

junto

ao

Municipio

de

Jardinopolis,

qua

a

empresa

..........inscrita no CNPJ sob no ........... ..... .ate a presente data nâo recebeu
deste ou de qualquer outro Orgao da administraçao publica direta ou indireta, SUSPENSAO
TEMPORARIA, do participaçao em licitaçoes e/ou impedimento de contratar corn a adrninistraçâo,
assirn como näo ter recebido declaracao de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar corn a
adrninistraçào publica federal, estadual ou municipal e do Distrito Federal, nao havendo assim
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAQAO da rnesrna, ciente da obrigatorieclade de cornunicar
ocorréncias posteriores. \
For ser verdade, firmarnos a presente declaracao.

Local e data:

Assinatura
Nome do Representante Legal

M
~v'
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA

Processo No 11712012
Pregao Presencial No 041/2012
Nome da Proponente:
Endereço:
Telefone:

Cidade:
Fax:

CNN:

Item

X ..

Estado:

InscriçAo Estadual:

Quant.

Unid.

x

x

Mama

Descriçao
-.

x__..

--

....x

Valor Unit. Va!or Total

X

x ...

VALOR TOTAL. ....... (...........

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

GARANTIA: 0 prazo de garantia do(s) equipamento(s) será de no minimo 12 (doze) meses
partir da efetiva entrega do(s) mesmo(s).

a

ASSISTENCIA TECNICA: A assistencia técnica devera ser em urn ralo de ate 100Km, e deverã
ser atendida num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
OBS: Apresentar catátogos de todos os equipamentos cotados (item 5.1.7 do Edital).

Assinatura
Nome Completo:
RG:
Data:__/

CPF:___________________
2.012
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ANEXO VIII

Minuta Contratual
CONTRATO NO 117010012
(PP 04112012)

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(S) QUE ENTIRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E ..................................................

Entre as partes, de urn lado o MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito pUblico
interno, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministerio da Fazenda sob no
44.229.821/0001-70, corn cede nests cidade de Jardinopolis, Estado de São Paulo, na Praça
Doutor Mario Lins, n° 150, neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. José Antonio Jacomini,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG. 5.376.948 SSP/SP
e do CPF. no 262.679.006-06, residente e domiçiliado na Avenida Visconde do Rio Branco, no 366,
Apto. 601, nests cidade e comarca de Jardinopolis, Estado de São Paulo, de agora em diante
denorninada simplesmente CONTRATANTE a de outro lado a empresa,
......................................................... .doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tern
por justo a contratado o fornecimento de equipamento(s), corn integral observancia e sujeicOes as
norrnas consubstanciadas na Lei Federal no 8.666/93, no que for aplicavel, bern corno as
condicôes estabelecidas nas clàusulas a seguir:
I
1.1

Item
X
II
2.1

III
3.1

IV
4.1

4.2

4.3
4.4

V

Clausula Primeira - DO OBJETO.
0 presente contrato tern por objetivo o fornecimento, pela CONTRATADA, de
equiparnento(s), conforme necessidades, caracteristicas e condiçOes estabelecidas no
Edital do Pregão Presencial no 041/2012 e proposta cornercial da CONTRATADA,
datada de....................que são parte integrante deste:

I Quant. L
x

Unid.

x

.

------- DeScr1cao

.

:Marca

.

-VaLor-Unit tYalor Total

x

Clausula Segunda - DO PRECO
0 Preço certo e contratado para o fornecimento do objeto discriminado na Clausula
Prirneira 6 d R$.................

Cláusula Terceira - DOCUMENTOS APLICAVEIS:
A presente contratacao se vincula ao Edital de Pregao Presencial no 041/2012 e seus
Anexos a a Proposta Cornercial da CONTRATADA, datada de ....... I......... /2.012.

Clãusula Quarta - DA ENTREGA E PRAZO:
0(s) equipamento(s) devera(ao) ser entregue(s) corn todos Os tributos, fretes, encargos
sociais e quaisquer outras despesas que cornponharn ou incidam no preco proposto, no
prazo máxirno de ate 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do contrato ou
ordern expedida pela Secretaria Requerente, a ser efetuado atraves de Note de Empenho,
entregando-os no local indicado pela Secretaria Requerente.
0 recebirnento do(s) equipamento(s) deveré ser formalizado por trés (a) servidores da
Secretaria Requerente, sob penade retencão do pagamento, nos terrnos do Decreto
Municipal de no 3379/04.
Se o dia de entrega do(s) equipamento(s) coincidir corn dia em que não haja expediente
no Orgao licitante, está será prorrogada para a primeiro dia Util subsequente.
0 presente contrato vigorará a partir de sue assinatura tendo por lirnite a data de 31 de
dezembro de 2.012, ou a entrega total do objeto se ocorrer antes desta data.
Clãusula Quinta - DO PAGAMENTO:
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0 pagamerito sera efetuado em ate 30 (trinta) dias contados da data da entrega do(s)
equiparnento(s), mediante apresentação pela Contratada da respective Nota Fiscal,
desde qua devidamente aceito e aprovado pela Secretaria ou Setor Requerente.
Para liberaçâo dos pagamentos devera a CONTRATADA apresentar a respectiva Nota
5.2
Fiscal, efetivando-se apOs o recebimento e aprovaçao da Secretaria Requerente.
5.3 Apresentar, caso já esteja habilitada junto aos Orgãos competentes, Nota Fiscal
EletrOnica; sendo que o ARGUIVO ELETRONICO - XML - (VALIDADO), parte
componente da Nota Fiscal EletrOnica, devera ser enviado previa e obrigatoriamente
pars o Setor de Contabilidade da Prefeitura, através do e-mail:
notafiscal@jardinopolis.sp.gov.br.
A Note Fiscal Eletronica/Arquivo deverá ester em condiçOes de ser consultada pelo
5.3.1
Visualizador de Docunientos Fiscais EletrOnicos — SPED -, no Portal Nacional da NFe,
sem o qual nâo será dada seqQência na rotina de Liquidação e Pagamento da despesa.
Em caso de devolucao da nota fiscal/fatura pars correçâo, o prazo pars pagamento
5.4
passará a fluir apOs a sua reapresentação.
5.5
Os preços incidentes na contrataçao, não sofrerao qualquer espécie de reajuste, excetos
aqueles por forge da legislacao vigente.
Salvo expressa anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, todo e
5.6
qualquer pagamento sera efetuado direta e exclusivamente a CONTRATADA, exirnindose a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de todo e qualquer pagamento de
obrigaçOes a terceiros par titulos colocados em cobrança, descontos, caucäo ou outra
modalidade de circulaçao ou garantia, inclusive quanto a direitos ernergentes desta,
ficando estabelecido que, em hipotese alguma, aceitará tais titulos, os quais serâo
devolvidos, incontinentes, a pessoa juridica ou fisica que Os houver apresentado.

5.1

VI

Clausula Sexta - DAS PENALIDADES

6.1

Pela recusa injustificada em assinar a contrato ou em aceitar 0 Pedido de Compras e/ou
instrumento equivalents, dentro do prazo estabelecido, a adjudicataria se sujeitaré a
multa de 10% (dez por cento) sabre o valor total da proposta.
A penalidade prevista neste item 6.1, nao se aplica as empresas rernanescentes em
virtude da nâo aceitaçao da primeira convocada.
A CONTRATADA estara sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
pelo nao cumprimento do disposto em qualquer de sues clausulas, em especial na
hipotese prevista no item 7.2.
Nas sançOes constantes dos itens 6.1 e 6.2, Os valores des multas serâo em moeda
corrente nacional. No caso de incidéncia em mais de urn item, as multas seräo
cumulativas.
Os valores apurados das sançoes seräo descontados dos pagamentos devidos ou da
garantia contratual ou pagos em moeda corrente nacional e, quando for a caso,
cobrados judicialmente.
Pela inexecucAo total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes
sançOes:
a) advertOncia;
b) multa, na forma prevista nos itens 6.1 e 6.2 anteriores;
c) suspensâo tempOraria de participaçào em licitacào e impedimento de contratar corn a
CONTRATANTE par prazo nâo superior 02 (dois) anos;
d) declaraçao de inidoneidade pare licitar ou contratar com a CONTRATANTE, enquanto
perdurarem os motivos da puniçâo ou ate qua seja promovida a reabilitacäo perante a
prOpria CONTRATANTE.
As sançOes previstas no item 6.5, alineas "a", "c' ed" poderao incidirjuntamente com a
do item 6.5 allnea "b'.
As sançOes previstas no item 6.5 alineas 'c" e "d" poderâo tambern ser aplicadas
quando:
a) tenha sofrido condenação definitive por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) demonstre não possuir idoneidade pare contratar corn a CONTRATANTE em virtude
de atos ilicitos praticados.

6.1.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

n
Nil" ,
,
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6.8
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Aplicarn-se, subsidiariamente, ao disposto nesta clausula, as condicOes previstas no
capitulo IV da Lei 8666/93.

VII
7.1

Clãusula Setima - DARESCISAO:
A inexecuçäo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao corn as
conseqUencias contratuais e as previstas em lei.
7.2
Constitui motivo para a rescisão do contratb:
a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificaçoes, projetos e prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a cornprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
c) o atraso injustificado no inicio da obra, do serviço ou fornecimento;
d) a paralisacao da obra, do servico ou do fornecirnento sem justa cause e prévia
comunicaçao a CONTRATANTE,
e) o cometimerito reiterado de faltas na sue execuçâo, anotando na forma do paragrafo
1 1 do artigo 67 da Lei 8666/93;
f) a dissolucao da sociedade ou a decretaçao de falencia ou a instauracao de sua
insolvencia civil;
g) a alteraçâo social ou a modificaçâo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execuçào do contrato;
Ii) a não liberaçao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto pare execucäo
de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais;
i) a ocorréncia de caso fortuito ou de forge malor, regularmente cornprovada, impeditiva
da execução do contrato.
7.3
Em caso de rescisao, por qualquer das hipoteses previstas no item 7.2 alineas a" a "9"
anteriores, a CONTRATADA perderâ a garantia contratual a favor da CONTRATANTE,
alem de se sujeitar a aplicação das multas previstas e da restituiçâo imediata dos bans e
equipamentos que a CONTRATANTE Ihe havia entregue, sam prejuizo de sue
responsabilidade por perdas a danos.
7.4
Quando a rescisao ocorrer com base no item 7.2 alineas 'h" a 'i", sem que haja culpa da
CONTRATADA, caberã ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que
esta haja sofrido, tendo ainda direito a: devoluçao da garantia contratual; pagamentos
devidos pale execução do contrato ate a data da rescisao e pagamento do custo da
desmobilizaçao, se houver.
7.5
os casos de rescisâo aqui previstos, serã efetuada uma avaliaçao pare que se posse
calcular a remuneração dos serviços realizados ate a data em que ocorreu 0 evento.
7.6 Aplicam-se, subsidiariamente, a esta cláusula as disposicaes pertinentes e, em especial,
a secao V do Capitulo Ill da Lei 8666/93, ficando assegurado a CONTRATANTE a
supremacia relativa ao poder inerente aos contratos administrativos.
7.7
Navendo rescisäo contratual provocada par vontade unilateral de uma das partes, a
parte prejudicada fare jus a indenizacao correspondente a 10% (dez por canto) do valor
total do contrato, devidarnente corrigido ate o dia da comunicaçâo da rescisao.
7.8 A rescisão podera ser arnigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizàcão escrita
e fundamentada da autoridade competente, desde qua haja conveniencia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.
VIII
8.1
8.2

8.3

Clausula Oitava - DAS OSRIGACOES DA CONTRATADA:
Entregar o objeto CONTRATADO de acordo com a proposta apresentada, e que fez
parte integrante do presente CONTRATO.
Entregar o objeto do presente contrato dentro dos prazos previstos no edital do Pregao
Presencial n o 041/2012, e .transportar 0(5) equipamento(s) atendendo as exigencias
legais ate o local indicado pale Secretaria Requerente.
Apresentar, caso ja esteja habilitado junto aos orgãos competentes, a Nota Fiscal
Eletrônica, do(s) equipamento(s) entregue(s), devendo estar contida no ARQUIVO
ELETRONICO - XML (VALIDADO), parte componente da Note Fiscal Eletronica, e
enviado prévia e obrigatoriamente pare o Setor de Contabilidade da Prefeitura, atraves
do e-mail: notafiscal©jardinopolis.sp.gov.br .

a.
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8.3.1

8.4
8.5
8.6
8.7
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A Nota Fiscal EletrOnica deverá estar em condicOes de ser consultada pelo Visualizador
de Documentos Fiscais Eletronicos - SPED -, no Portal Nacional da NFe, sem 0 qual
nâo serO dada seqQencia na rotina de Liquidaçao e Pagamento da despesa.
Prestar garantia do(s) equipamento(s) de no minimo 12 (doze) meses a partir da efetiva
entrega do(s) equipamento(s).
A assistencia técnica devera ser em urn ralo do ate 100Km, e devera set atendida num
prazo mãximode 24 (vinte e quatro) horas.
Capactaçao para os funcionarios, medicos e enfermeiros para operação dos
equiparnentos.
A empresa vencedora deverâ apresentar registro dos produtos junto a ANVISA e

Certificado do boas préticas de fabricaçao e controle, ambos em vigor na assinatura do
contrato.
IX

Clausula Nona - DAS DISPOSIcOES GERAIS:
As partes CONTRATANTES declaram sujeitar-se expressarnente a todas as cláusulas
inseridas no presente Contrato.
A proponents vencedora não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular de
qualquer forma, total ou parcialmente, a objeto contratado a qualquer pessoa fisica ou
juridica.
0 presente Contrato e regido pelas suas clausulas e pela Lei Federal no 8.666/93, corn
nova redacao dada pela Lei Federal no 8.883/94. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os
preceitos de direito publico, as princfpios da teoria geral dos Contratos e as disposiçOes
de direito privado.
A CONTRATADA obriga-se a rnanter durante a vigencia do Contrato as condicOes do
habilitaçâo e qualificaçao exigidas na licitação.
As despesas decorrentes do presente processo IicitatOrio correrâo por dotacao
orcamentaria viqente e cam a sequinte codificacao:

9.1
9.2

9.3

9.4
9.5

ôrgao/Unidade
02.10

02.10

EMS—
Servi Os de
Assisténcia
Saide
Serviosde
Assistencia A
Saude

Funcional

Elemento

Descriçao

10.301:0017.2.029

4.4.90.52,00.00.00.00.00.91.0310

Equipa mentos e
Material
Permanente

10.301.0017.2.029

4.4.90.52.0O.00.00.00.00.O1 .0310

Equipamentos e
Material
Permanente

-

X

Clâusula Décima --DO FORO:

10.1

Fica eleito o foro da Comarca de Jardinopolis pare dirimir qualquer controversia oriunda
do presente Contrato.

Xl

Clausula Decima Primeira - DA GERENCIA:

11.1

Para a Gerencia deste Contrato, fica designado(a) pale CONTRATANTE o(a) Senhor(a)
Telefone (16) 3690-29XX, e pela CONTRATADA o(a) Sr(a)
Telefone ....... .a troca do correspondéncias entre as partes devera ser feita utilizando-se
os endereços constantes neste Contrato.
E por estarem de pleno acordo, assinam a presente contrato em 03 (tr(Ds) vias de igual
teor, na presenca do 02 (duas) testemunhas.
JardinOpolis.............................

11 .2

CONTRATANTE:
José Antonio Jacomini
Prefeito Municipal
CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

REFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINÔPOLIS
SÃO PAULO
Processo 11112012
FIs. 26137

TERRA DA MANGA

ANEXO IX
TERNIO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

Prefeitura Municipal de JardinOpolis/SP.
.Contrato/Ata no 117010012 (PP 041/2012)
Obieto ............... .Aquisiçao de Equipamentos para o Hospital "Leni Balan Jacornini"
Contratante.......: Municipio de JardinOpolis
Contratada:
Advogado(s): (*)
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para
fins de instrucao a julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos
as atos da tramitação processual, ate julgamento final a sua publicaçao e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer a direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos Os despachos e
decisOes qua vierem a ser tornados, relativamente ac aludido processo, serao publicados no
Diana Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, de conformidade corn o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Locale data
Pela Contratante:

Peta Cóntratada:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituldo.

REFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINÔPOLIS
sÃo PAULO

1
4,11

Fis:

Processo 11712012
FIs. 27/37

TERRA CA MANGA

ANEXO X
DESCRICAO DO OBJETO
RELAçAO DESCRITIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICO KOSPITALARES
DESCRITIVO

01

Monitor de Sinais Vitals corn (ECG/ RESP/ NZBP/ SP02/ TEMP):
Monitor de sinais vitals corn video interno LCD de no minirno 7,4" colorido. Deve ser constituldo
par parâmetros internos configurados de ECG, respiraçào, pressâo nào invasiva, oximetria e 1
temperatura. Operaçao através de menu de fichas.
Vários niveis de alarmes visual e sonoro corn limites rnâxirnos e minimos prograrnáveis para
todos as parâmetros monitorados, incluindo sisterna de alerta para desconexo de parârnetro.
Indicador lurninoso que facilita a identificaço da ocorréncia de urn alarme, mesmo se 0 alarme
sonoro estiver desabilitado. Sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em funço da
tela ativa. Teclas de operaco direta. Volume de alarmes ajustäveis, congelamento de sinais na
tela acionado manualmente ou pela ocorréncia de alarmes, hora e data e identificação do
paciente, velocidade do sinai na tela ajustável, bateria recarregâvel interna tornando-o
independente cia disponibilidade de energia da rede elétrica.
Entrada USB, para exportação de dados e evoluçào; deve possuir conexo 10 a 18VDC pare
transporte em ambuiáncia.
Peso no superior a 3kg. Tenso de funcionarnento 110/220V automâtico.
Deverá acompanhar todos as acessOrios para seu funcionamento e manual de instruçöes em
portugués.

02

Eletrocardiográto:
Muiticanais, modo manual e automético; possibilitar a seleçâo de três niveis de sensibilidade;
possuir filtro de ruido da rede AC (60 Hz); possuir proteço contra desfibrilaço (entrada
flutuante); possuir lndlcaço visual e/ou Sonora de eletrodo solto; possuir memória de no
minimo para 100 exames e possibilitar transferência para pen drive através de porte USB
localizada no equiparnento; possuir sinai para calibracâo; possuir resposta de frequência de
0,05 a 100 Hz; possuir controle de velocidade de inipressâo; possuir irnpressào em cabeça
térmica, estilete térrnico ou caneta, corn registro que indiquern data, hora, frequência cardiaca,
velocidade, amplitude, derivaço atuaço do flltro 60 Hz e protecâo contra descarga do
desfibrilador.
Deveré acompanhar acessOrios bésicos: gel, cabo de aterramento, cabo de paciente (conectores
tipo garra ou pino banana): 10 Vias, eletrodos precordiais tipo péra, eletrodos de extremidades
tipo clip (adulto), papel em formato A4 ou car -ta para exames, ou papel termosensivel. Os
acessórios devem ser originals e deveni atender ao funcionamento do equipamento.
Acompanhar carro de transporte para acomodaçâo.
Deveré acompanhar manual de instruçöes em portugués.

03

Otoscápio Fibra Ôtica:
OtoscOpio fibra Otica corn lâmpada xenon halógena 2,5 V, corn cabeca em plástico ABS
resistente a impacto, cam conexo pare otoscopia pneurnética; lente giratOria corn auniento de
3 vezes; cabo em metal para 02 pilhas "AA".
Deverá acompanhar manual de instruçôes em portugués.

04

1

Esfigrnomanômetro Adulto:
EsfigmomanOmetro anerOide, livre de merccirio, composto par manômetro montado em

adequada estrutura pléstica, resistente a quedas, conforrne certificaço e Iivre de desregulagens
frequentes. Todos as acessórios do produto devem ser isentos de latex, antialérgicos. Laudo
técnico do IPEM (INMErRO) corn certificaço de aferiçâo individual. Garantia de calibracäo par 5
arios comprovada através do manual registrado na ANVISA.
______ Deverá acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 vâlvula e 1 péra.

