
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

        NÚMERO: 41/2018

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 15/04/19 09:00 horas
até 07/05/19 09:00 horas

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/05/19 11:00 horas

DATA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 03/05/19 16.30 horas 

INÍCIO DA FASE DE DISPUTA DE
PREÇOS:

07/05/19 14:00 horas

SISTEMA ELETRÔNICO
UTILIZADO:

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
www.  portaldecompraspublicas.com.br   

O Prefeito Municipal de Canela, no uso de suas atribuições legais, torna
publico, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por unitário por
item,  através  do   site   www.  portaldecompraspublicas.com.br     ,   conforme
descrito no presente EDITAL e ANEXOS. 
 
O procedimento licitatório obedecera, integralmente, a Lei Federal 10.520,
de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal  6.661/2013, subsidiariamente,
a Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores
e a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores
. 

1 – DO OBJETO:

1.1 - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico Aquisição
de  equipamentos  e  materiais  para  unidade  Sanitária  Leodoro  de  Azevedo.
Emenda Parlamentar nº 12013.178000/1180-02.

2 – DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 – Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  país,  que  seja  especializada  no
objeto desta licitação e que  atenderem a todas as exigências deste Edital e
seus Anexos e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão provedor do
Sistema, através do site: www.  portaldecompraspublicas.com.br   

2.2 -  Serão utilizados para a realização deste certame recursos de
tecnologia  de  informação,  compostos  por  um  conjunto  de  programas  de
computador que permitem confrontação sucessiva através de envio de lances
dos  proponentes  com  plena  visibilidade  para  o  pregoeiro  e  total
transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de
Computadores – Internet.

2.3 - A realização do procedimento estará a cargo da Administração, do
Pregoeiro designado e sua Equipe de Apoio, e da Administradora do Pregão
Eletrônico, através da CNM – Confederação Nacional dos Municípios, com apoio
do  Portal  Cidade  Compras,  provedor  do  sistema  de  compras  eletrônicas,
através da Rede Mundial de Computadores.

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/


2.4  -  A  Licitante  deverá  fazer  o  seu  cadastramento  junto  a
Confederação  Nacional  dos  Municípios  através  do  portal  de  compras
municipais,  acessando  o  seguinte  endereço:
www.  portaldecompraspublicas.com.br      e  preencher  o  Termo  de  Adesão,  onde
qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar –
se e apresente a documentação exigida terá acesso ao portal.

2.4.1  -  O  credenciamento  dar-se-á  pela  atribuição  de  chave  de
identificação  e  senha  pessoal  e  intransferível,  para  acesso  ao  sistema
eletrônico.

2.4.2 - O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema
implica na responsabilidade legal  da  proponente  ou  de  seu  representante
legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.

2.5 – Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do
Sistema Eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.5.1 - O Licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para
dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir
a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido
lance,  e  caso  este  lance  seja  escolhido  pelo  comprador,  será  reputado
perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

2.5.2  -  O  licitante  deverá  acompanhar  as  operações  no  sistema
eletrônico durante a sessão pública do pregão ficando responsável pelo ônus
decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer
mensagens emitidas pelo pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua desconexão.

 2.6  –  A  empresa  participante  deste  certame  deverá  estar  em  pleno
cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  Artigo  7º  da  Constituição
Federal e na Lei nº 9.854 de 27 de Outubro de 1999, podendo ser exigida a
comprovação a qualquer tempo.

2.7 – Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em
Regime  Judicial  ou  em  Processo  de  Falência,  sob  Concurso  de  Credores,
Dissolução ou Liquidação, que estejam com o direito de licitar e contratar
com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas
inidôneas;

2.8  –  Não  poderá  participar  da  Licitação  a  Licitante  que  esteja
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n°
8.666/93

2.9 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou
grupos de empresas.

3 -  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

3.1 -  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da
equipe de apoio, nomeados através  da  Portaria  Nº1135/2018,    tendo, em
especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao

certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f)  conduzir  os  procedimentos  relativos  aos  lances  e  a  escolha  da

proposta do lance de menor preço; 
g)  verificar  a  habilitação  do  proponente  classificado  em  primeiro

lugar; 
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h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k)  encaminhar  o  processo  a  autoridade  superior  para  homologar  e

autorizar a contratação; 
l)  abrir  processo  administrativo  para  apuração  de  irregularidades

visando a aplicação de penalidades previstas na legislação. 

4 – DOS PROCEDIMENTOS:

4.1  -  Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  da  Administração
Municipal,  denominado  Pregoeiro,  mediante  a  inserção  e  monitoramento  de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitações constantes da
página  eletrônica   Portal  de  Compras  Públicas
www.  portaldecompraspublicas.com.br   . 

4.1.1 - Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro
do sistema até a data e horários definidos no preâmbulo deste edital.

4.2  –  A  proposta  de  preços  deverá  ser  formulada  e  enviada  em
formulário específico, exclusivamente  por meio de Sistema Eletrônico. 

4.3 – O licitante se responsabilizará por todas  as transações que
forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo com firmes e
verdadeiras  suas propostas, assim  como  os  lances  inseridos   durante a
sessão pública.

4.4 - O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que
não atenderem às exigências do Edital.

4.5 - Após a classificação das propostas para a participação na fase
de disputa de preços, o pregoeiro dará sequencia ao processo de Pregão,
comunicando aos fornecedores classificados na data e horários definidos no
edital.

4.6 - O julgamento das propostas será feito pelo menor valor por item
de acordo com o especificado no Anexo I.

4.7 - O Pregoeiro via sistema eletrônico dará início à Sessão Pública,
na data e horário previstos neste Edital, com divulgação da melhor proposta
para cada item.

4.8 - O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preço ofertado na etapa de propostas.

4.8.1.  No  caso  de  nenhum  licitante  apresentar  lance  na  respectiva
etapa, vale os valores obtidos na etapa de propostas.

4.9 -  Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes
deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio de sistema eletrônico,
sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
valor.

4.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo  VALOR
UNITÁRIO  DE  CADA  ITEM,  com  o  máximo  de  duas  casas  após  a  vírgula,
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

4.11 - Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores
ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

4.11.1 -  Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo
com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-
lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. A disputa será suspensa,
sendo emitido um aviso e na sequência o pregoeiro justificará o motivo da
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exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será
reiniciada pelo pregoeiro.

4.12  -   Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  valor,
prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema eletrônico.

4.13 -  Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes
serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado VEDADO A
IDENTIFICAÇÃO DO SEU DETENTOR.

4.14 -  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão
do pregoeiro mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo facultada
ao pregoeiro a sua prorrogação, após o que transcorrerá período de tempo de
até 15 (quinze) minutos, determinado aleatoriamente (Randômico) pelo sistema
eletrônico,  finda  o  qual  será  automaticamente  encerrada  a  recepção  de
lances.

4.15 -  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível às licitantes, para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.16 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes.

4.17  -  Após  o  fechamento  da  etapa  de  lances,  o  Pregoeiro  poderá
encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contrapropostas  diretamente  à
proponente que tenha apresentado  o  lance  de  menor  valor,  para  que  seja
obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

4.18  -  Após  análise  da  proposta  e  da  documentação,  o  Pregoeiro
anunciará a proponente vencedora.

4.19 -  Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser
aceito ou se a proponente vencedora desatender as exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade  e  procedendo  a  habilitação  do  proponente,  na  ordem  de
classificação,  segundo  o  critério  de  menor  preço  por  item,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

4.20  -   Em  sendo  Microempresas  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte,  ao
incluir suas propostas no sistema, declarar, que as mesmas se enquadram
nessa categoria.

4.20.1 -  A não informação implicará na desistência da microempresa ou
empresa de pequeno porte de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei
Complementar n°123/06 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

4.20.2 -  Será assegurada como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a
Lei  Complementar  n°123/06  de  14  de  dezembro  de  2006  e  alterações
posteriores.

4.20.3 -  Entende-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

4.20.4 -  Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já
for de microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.20.5 -  As microempresas e empresas de pequeno porte com lances no
limite  de  até  5%  (cinco  por  cento)  superior  a  menor  proposta  poderão



apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do
certame,  após  o  encerramento  da  disputa  do  item,  no  prazo  máximo  de  5
(cinco) minutos, contados da convocação do pregoeiro. 

4.20.6  -  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de
5%  (cinco  por  cento)  superior  à  proposta  mais  bem  classificada,  será
realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.  

4.20.7 - Na hipótese da não contratação de microempresas ou empresas
de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

4.21  –  Terminada  a  sessão,  o  sistema  automaticamente  rejeitará
qualquer tentativa  de envio de lances. 

4.22 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a Licitante
detentora da melhor oferta  deverá no prazo máximo de até 03 (horas)  horas,
encaminhar  cópia dos documentos exigidos no item 10, deste edital, através
da plataforma portaldecompraspublicas.com.br. Caso haja alguma dificuldade
no  envio  deve  solicitar  outro  meio  de  envio  através  do  e-mail
pregao@canela.rs.gov.br .

4.23  -  Posteriormente,  os  mesmos  documentos  da  empresa  vencedora
deverão  ser  encaminhados  em  originais  ou  cópias  autenticadas,  no  prazo
máximo de três dias úteis, contados do encerramento da  sessão de disputa,
juntamente com a proposta de preços dos itens vencidos, contendo os valores
(unitários e totais), a descrição com as  especificação detalhada e a marca,
em papel identificador da empresa,  para a Prefeitura Municipal de Canela,
Departamento de Suprimentos, Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, aos cuidados
do Pregoeiro. 

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 

5.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe
o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no
Edital.  O  licitante  será  responsável  por  todas  as  transações  que  forem
efetuadas  em  seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e
verdadeiras suas propostas e lances. 

5.1.1  -  No  preenchimento  da  proposta  eletrônica  deverão,
obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e as
MARCAS  dos  produtos  ofertados,  conforme  a  ficha  técnica  descritiva  do
produto.  A  não  inserção  de  arquivos  ou  informações  contendo  as
especificações  e  as  marcas  dos  produtos  neste  campo  implicara  na
desclassificação da empresa, face a ausência de informação suficiente para
classificação da proposta.
 

5.2 -  O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações
contidas no Edital e ou no Anexo 01. 
 

5.3 -  A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data da sessão pública do Pregão. 
 

5.4  - O participante deverá especificar o seu regime tributário, se e
ME ou EPP. 

6 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO:

6.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até
três  (3)  dias  úteis  da  data  fixada  para  o  recebimento  das  propostas,
exclusivamente por meio de formulário eletrônico.



6.1.1 – Caberá ao Pregoeiro,  decidir  sobre  a  petição  no  prazo de
setenta e duas (72) horas.

6.1.2  –  Deferida  a  impugnação  contra  o  ato  convocatório,  será
designada nova data para a realização do certame.

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

7.1 – Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº10.520/02, devendo o
licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através
de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas
razões, após o término da sessão de lances.

7.1.1  –  A  intenção  motivada  de  recorrer  é  aquela  que  identifica,
objetivamente, os fatos e o direito que o licitante que sejam revistos pelo
Pregoeiro.

7.2 – O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter
sido  aceita  pelo  Pregoeiro  disporá  do  prazo  de  três  (3)  dias  para  a
apresentação das razões do recurso, devendo ser lançado na plataforma do
portaldecompraspublicas.com.br,  que  será  disponibilizado  a  todos  os
participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as
contra-razões em igual número de dias.

7.3  –  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo
Pregoeiro no licitante vencedor.

7.4  –  O  recurso  contra  a  decisão  do  Pregoeiro  não  terá  efeito
suspensivo.

7.5 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.6 – Não serão conhecidos os recurso interpostos após os respectivos
prazos  legais,  bem  como  os  encaminhados  por  fax,  correios  ou  entregues
pessoalmente.

7.7 – Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os
termos desta licitação, o licitante que, aceitando-os sem objeção, venha
apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

8 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1 -  É vedada a participação de:

a)  Empresas  declaradas  inidôneas  por  ato  de  qualquer  autoridade
competente para tanto;

b) Empresas sob processo de falência ou concordata;
c)  Empresas  impedidas  de  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública; e
d) Empresas consorciadas.

8.2  -  As  empresas  interessadas  deverão  se  inscrever  no  endereço
eletrônico constante no item 1 deste edital.

9 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA:

9.1 – Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o
licitante vencedor.

9.2 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser
aceito ou se o licitante vencedor desatender as exigências habilitatórias, o



Pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  lance  subseqüente,  verificando  a  sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na ordem de classificação,
segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de
uma proposta ou lance atenda o Edital.

9.3 – Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo
licitante vencedor, em razão das especificações indicadas na proposta, o
Pregoeiro poderá solicitar ao licitante declaração expedida pela empresa, de
que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição
necessária para adjudicação do objeto.

9.4 - O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em
prazo estabelecido pelo pregoeiro, está sujeito à desclassificação do item
proposto.

10 – DA HABILITAÇÃO:

10.1 – Para fins de habilitação e posteriormente ter o item adjudicado
e homologado, a licitante vencedora deverá apresentar, os documentos abaixo
discriminados,  no prazo máximo de  até 03 (três) dias úteis, depois de
encerrada a disputa de preços, juntamente com a planilha dos itens vencidos,
contendo  os  valores  (unitários  e  totais),  a   descrição   com  as
especificação detalhada e a marca, em papel identificador da empresa. 
   

10.2 – Os documentos poderão ser apresentados em original ou  por
qualquer processo de cópia autenticada. No caso de apresentação de cópias,
deverão  ser  autenticadas  por  tabelião  ou  apresentado  os  respectivos
originais para conferência e autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da
equipe de apoio. Os documentos extraídos de sistema informatizado (internet)
ficarão  sujeitos  à  verificação  da  autenticidade  de  seus  dados  pela
Administração.  

10.3 – As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação: 

10.3.1 - Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  em  vigor,  devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade
por  acoes,  acompanhado  dos  documentos  de  eleições  de  seus  atuais
administradores; 

c)  Inscrição  do  ato  constitutivo  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 

d) 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. 

e) Se a Licitante for ME/EPP: Prova de Inscrição no regime tributário
ME ou EPP, conforme estabelece o artigo terceiro da Lei complementar 123, de
14/12/2006. 

10.3.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
b)  Prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas  Pública  Federal,

Estadual e Municipal da sede da licitante; 
c) Certidão Negativa com a Dívida Ativa da União; 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS; 
e) Prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS. 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), nos ternos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1º de maio de 1943. 



10.3.3 - Qualificação Econômico-financeira: 
a)  Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Concordata  expedida  pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30
(trinta)  dias,  anteriores  a  data  fixada  para  a  sessão  de  abertura  da
licitação; 

10.4 – Declaração subscrita pelo representante legal da licitante de
que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Que não está suspenso de contratar com a Administração Pública;
c) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art.

9º da Lei Federal 8.666/93.

10.5 – Declaração, em atendimento à norma do inciso XXXIII do art.º 7º
da  Constituição  Federal,  de  que  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor  de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos
dos anexos do Decreto Federal n.º 4.358, de 5 de setembro de 2002. 

10.6 – Declaração expressa de que o licitante tem pleno conhecimento
do objeto licitado e anuência das exigências constante no edital e seus
anexos. 

10.7 -  Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame
apresentado  à  documentação  exigida,  no  todo  ou  em  parte,  será  esta
desclassificada,  podendo  a  ela  ser  aplicada  a  penalidade  prevista  na
legislação  que  rege  o  procedimento,  e  será  convocada  então  a  empresa
seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas
pela vencedora.

10.8  -  A  documentação,  na  fase  pertinente,  será  rubricada  pelo
Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e após examinada será anexada ao processo
desta  licitação,  sendo  inabilitados  aqueles  licitantes  cuja  documentação
apresente irregularidades.

10.9 - A documentação exigida para atender ao disposto nos itens n°
10.3.1,  10.3.2  e  10.3.3,  poderá  ser  substituída,  conforme  disposto  no
parágrafo  3°  do  art.  32  da  Lei  n°  8.666/93,  pelo  Certificado  Registro
Cadastral  de Licitantes do Município de Canela – RS, com validade plena, de
acordo com o Decreto Municipal nº4251, de 13 de janeiro de 2004 e Decreto
Municipal nº4.461, de 07 de dezembro de 2004.

10.9.1 – Caso alguma certidão negativa constante no Certificado de
Registro Cadastral estiver com o prazo de validade expirada, a  licitante
deverá  anexar  a  certidão  atualizada  como  complemento  ao  certificado
apresentado, sob pena de inabilitação. 

10.10 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem
fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº123/06, deverão informar
sua condição de ME ou EPP, apresentando declaração  de  enquadramento  e
ou documento que comprove tal condição.
 

10.10.1 -  Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda
da forma estabelecida no  item  anterior,  interpretar-se-á  como  renúncia
tácita aos benefícios da Lei Complementar nº123/2006. 

10.11 – Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PLANILHA DOS ITENS
deverão ser apresentados em envelope, lacrado, contendo a identificação da
licitante na face externa e ainda os dizeres:



AO MUNICÍPIO DE CANELA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 41/2018
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
{razão social da empresa}
{CNPJ}

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada
pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

11.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.

12 –  DA ENTREGA DO OBJETO

12.1  –  Os  produtos  cujos  fornecimentos  vierem  a  ser  contratados
deverão  ser  entregues  em  até  15  (quinze)  dias,  após  o  recebimento  do
empenho, cuja emissão se dará conforme a necessidade do Município.

12.2  –  O  recebimento  do  objeto  desta  licitação  será  recebido  por
representante  do  município,  designado  para  esse  fim,   que  atestará  a
conformidade da entrega, sendo-lhe permitida a assistência de terceiros. O
recebimento se dará da seguinte forma: 

a) provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações do objeto licitado.

b)  definitivamente,  em  até  15  dias  após  a  entrega,  contados  do
recebimento provisório, após a  verificação  da  quantidade  e  qualidade do
material e consequente aceitação.

12.3 - Os materiais que não atenderem as exigências do Edital serão
devolvidos para a empresa fornecedora, a qual deverá retirá-los no local em
que se encontram armazenado e promover a imediata substituição dos mesmos no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena da aplicação de penalidades
previstas neste Edital. 

12.4 – SOMENTE SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE APRESENTAREM TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. 

a)  A  relação  da  transportadora  e  o  custo  do  frete,  são  de
responsabilidade do fornecedor e não existe valor mínimo de compra para
isenção do mesmo.

b)  A  entrega  deverá  ser  realizada   no  Almoxarifado  Central,  rua
Ignácio de Moraes 268,  das 8hs às 11hs e das 13hs as 16.30hs, ou em
local/endereço indicado pelo Município.(caso houver mudança de endereço).

13 – DO PAGAMENTO

13.01 – Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze)dias contados
da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente.

13.02 – A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento da
obrigação estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo
Município.

13.03 – As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do
país.

13.04 – O CNPJ da contratada  constante na Nota Fiscal e fatura deverá
ser  o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.



13.05 – Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto
pendente  de  liquidação  quaisquer  obrigações  financeiras  que  lhe  foram
impostas,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência,  sem  que  isso  gere
direito ao pleito de reajustamento  de preços ou correção monetária. 

14 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

14.1 – Havendo alteração nos preços dos materiais cotados, os preços
registrados poderão ser atualizados, de conformidade com as modificações
ocorridas, conforme dispõe o art. 65, II, da Lei Federal nº8.666/93. 

14.2  –  O  fornecedor  do  Registro  de  Preços  deverá  solicitar  a
atualização  dos  preços  vigentes  formalmente  ao  Município  de  Canela/RS,
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como:
notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, ou componentes
(anteriores e próximos à data  de apresentação da proposta, e posteriores ao
registro) ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados pelo
Município. 

14.3 – Independentemente da solicitação de que trata o item 14.1 e
14.2, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução
de  preços  registrados,  garantindo  a  prévia  defesa  do  beneficiário  do
registro,  e  de  conformidade  com  os  parâmetros  de  pesquisa  de  mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem  a redução dos
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que  o novo
preço fixado  será válido a partir  da publicação da  Ata, devidamente
comunicada aos interessados.

14.4 – O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no
mercado e deverá manter a diferença  de percentual apurada  entre o preço
de custo e o preço  originalmente  constante  na proposta, bem como, o preço
de mercado vigente  à época  do pedido de revisão dos preços. 

14.5 – O pedido de atualização dos preços praticados poderá acarretar
pesquisa de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados,
podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à
obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

15 - DA VALIDADE  

15.1 – A Ata terá a  validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua assinatura. 

15.2 – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº8.666/93, alterada pela
Lei Federal 8.883/94 e dos Decretos Municipais nº4.980/2006 e nº7.272/2015,
durante  o  prazo  de  validade  da  Ata,  o  Município  de  Canela/RS  não  será
obrigado  à  aquisição,  exclusivamente  por  seu  intermédio,  dos  materiais
objeto  da  Ata,  podendo  utilizar,  para  tanto,  outros  meios,  desde  que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora. 

16 - DAS OBRIGAÇÕES:
 

16.1 – Do Município: 
16.1.1 -  Remeter advertências à fornecedora, por escrito, quando os

serviços não estiverem sendo prestados de forma satisfatória; 
16.1.2 -  Indicar servidor para fiscalizar os fornecimentos executados

pela fornecedora, assim com a execução do Contrato; 
16.1.3 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto

da licitação; conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 
16.1.4 -  Aplicar à fornecedora, as penalidades, quando for o caso; 
16.1.5 - Prestar à fornecedora toda e qualquer informação, por esta

solicitada, necessária à perfeita execução do Empenho; 



16.1.6 - Efetuar o pagamento à fornecedora no prazo avençado, após a
entrega da Nota Fiscal no setor competente; 

16.1.7  -  Notificar,  por  escrito,  à  fornecedora  da  aplicação  de
qualquer sanção; 

16.2 - Da Empresa Vencedora: 
16.2.1 - Fornecer o objeto nas especificações e qualidade exigidas, no

preço, prazo e forma estipulados na proposta;
16.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, di-

reta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
16.2.3 - Manter, durante a validade da proposta, as mesmas condições

de habilitação;
16.2.4  –  Arcar  com  todas  as  despesas  com  transporte,  taxas  ou

quaisquer outros acréscimos, que correrão por conta exclusiva do licitante
vencedor.

16.2.5  –  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  e/ou
irregularidades apontadas pelo Município Contratante; 

16.2.6 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros,  provocados  por  ineficiência  ou  irregularidades  cometidas  na
entrega do objeto.

17 – DAS PENALIDADES

17.1 – Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução,
execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste
representado pela Nota de Empenho, sujeitará  as penalidades previstas no
Art. 87 da Lei nº8.666/93, garantida a prévia defesa,  das quais destacam –
se:

a) Advertência;
b) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de

atraso,  na  entrega  do  objeto  licitado,  calculado  sobre  o  valor
correspondente a parte inadimplida, ate o limite de 9,9% (nove vírgula nove
por cento);

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, pela
recusa injustificada do adjudicatório em executá-la;

d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;

e)  Declaração  de  inidoneidade  para  contratar  com  a  Administração
Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado a detentora da Ata
o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

17.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima
poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

17.3. De aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do
item 17.1., caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

17.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades
acima dispostas será dirigido a Autoridade Competente, o qual decidirá o
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

17.5  -  Nenhuma  sanção  será  aplicada  sem  o  devido  processo
administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso nos prazos
definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

18 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1 – Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da
presente licitação no caso de aquisição, serão alocados quando da emissão
das Notas de Empenho. 



19 – DA RESCISÃO

19.1  -  A  rescisão  das  obrigações  decorrentes  do  presente  Pregão
Eletrônico  , se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a
80 da Lei n° 8.666/93. 

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.1  -  A  presente  licitação  não  importa  necessariamente  em
contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Canela revogá-la, no todo ou
em parte, por razoes de interesse publico, derivadas de fato superveniente
comprovado  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação,
mediante  ato  escrito  e  fundamentado  disponibilizado  no  sistema  para
conhecimento dos participantes da licitação A Prefeitura Municipal de Canela
poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura. 
 

20.2 - O proponente e responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos  apresentados  em  qualquer  fase da
licitação A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações  nele  contidas  implicara  a  imediata  desclassificação  do
proponente  que  o  tiver  apresentado,  ou,  caso  tenha  sido  o  vencedor,  a
rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis 
 

20.3 - E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em
qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo. 
 

20.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
 

20.5  -  O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não
importara no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição
da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 

20.6  -  As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação 
 

20.7 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
 

20.8  -  Os  casos  não  previstos  neste  Edital  serão  decididos  pelo
Pregoeiro.

20.9  -  A  participação  do  proponente  nesta  Licitação  implica  em
aceitação de todos os termos deste Edital. 
 

20.10  -  Não  cabe  ao  Órgão  Provedor  do  Sistema  –  Cidade  Compras,
através do portal de compras municipais, www.  portaldecompraspublicas.com.br  
,  qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com
o licitador, em especial com relação a forma e as condições de entrega dos
bens  ou  da  prestação  de  serviços  e  quanto  a  quitação  financeira  da
negociação realizada. 
 

20.11  -  O  foro  designado  para  julgamento  de  quaisquer  questões
judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Canela, considerado
aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
 

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/


20.12 -  O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atendera aos interessados
no horário das 8horas as 11h30min e das 13horas as 17h30min, de segunda a
sexta-feira,  exceto  feriados,  na  Prefeitura  Municipal  de  Canela  para
melhores  esclarecimentos,  pelos  fones  (54)32825100,  e-mail:
licitacoes@canela.rs.gov.br,  e  o  Edital  estará  disponível  no  site
www.  portaldecompraspublicas.com.br      e também poderá ser consultado no "site"
do município, www.canela.rs.gov.br, no  link licitações. 
 

20.13 - A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa
vencedora  fará  parte  dos  autos  da  licitação  e  não  será  devolvida  ao
proponente. 
 

20.14  -  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo  horário  e  local  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja
comunicação do Pregoeiro em contrário. 

20.15 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se  que os licitantes
façam constar em sua documentação o endereço e os números de fax e telefone
e e-mail. 

20.16 – A existência dos preços registrados não obriga o Município a
firmar  as  contratações  que  delas  poderão  advir,  sendo-lhe  facultada  a
utilização  de  outros  meios,  assegurada  preferência  ao  beneficiário  do
registro, em igualdade de condições. 

2.17  -  A  Licitante,  compromete-se  a  manter  durante  a  vigência  da
presente Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições exigidas para a sua habilitação

20.18 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro,
nos termos da legislação pertinente. 

20.19 – Fazem parte deste edital:

Anexo I – Termo de Referência
Anexo II - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no

quadro da empresa empregadora.
Anexo III – Modelo Carta Proposta para Fornecimento. 

Canela,RS, abril de 2019.

                                                                 
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal 

 

http://www.canela.rs.gov.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
mailto:licitacoes@canela.rs.gov.br


ANEXO 01 - 
Termo de Referência do órgão licitador. 
Prazo de Entrega  -  15 dias após empenho
Forma de Pagamento -  Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze)dias
contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente.

–  A  Nota  Fiscal  somente  será  liberada  quando  o  cumprimento  da
obrigação estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo
Município.

 – As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
 – O CNPJ da contratada  constante na Nota Fiscal e fatura deverá ser

o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.
 –  Nenhum  pagamento  será  efetuado  ao  proponente  vencedor  enquanto

pendente  de  liquidação  quaisquer  obrigações  financeiras  que  lhe  foram
impostas,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência,  sem  que  isso  gere
direito ao pleito de reajustamento  de preços ou correção monetária. 

Item Produto                                     UN  Qtd. Estimada   Qtd. Mínima Valor de Referência

1    009245 - CADEIRA ODONTOLÓGICA               UN         1,0000     0,0000              22.371,91
     Cadeira  Odontológica  completa  (  equipo/sugador/refletor  ).   3  posições  de  trabalho
     programáveis; volta a zero automático; botão stop de emergência; cabeceira multiarticulada;
     braço  direito  escamoteável;  pedal  joystick  na  base;  caixa  de  conexões  incorporada  com
     mangueiras  embutidas;  estofamento  EX  soft;  posição  de  emergência  (  -5º  do  encosto);
     articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; dois motores isentos de óleo; Equipo
     (mesa):  acoplado  ou  kart;   braço  flex  com  travamento  pneumático  e  capacitivo;  seringa
     tríplice; 1 terminal para alta rotação borden; 1 terminal para baixa rotação borden com
     refrigeração por spray; pedal progressivo para acionamento das pontas; bandeja única em inox;
     sistema antirrefluxo, válvula antirretração; filtro para resíduos sólidos no reservatório de
     água dos instrumentos.  Refletor Led Concept:  Intensidade de 30.000 lux; on/off no pedal;
     puxador bilateral; espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato;
     braço baleançado com mola. Unidade Auxiliar; rebativel em 90º; 2 sugadores venturi com 06,6mm
     e 09,5mm para cânula descartável;  cuba translúcida removível; acionamento da água da cuba no
     pedal com timer; mangueiras embutidas. Registro na ANVISA.  Garantia de 12 meses.

2    004517 - DESTILADOR DE ÀGUA                 UN         1,0000      0,0000              1.554,87
     Capacidade  de  5  litros/hora;  controle  elétrico  com  chave  liga/desliga;  indicador  de
     acionamento, lâmpada piloto; resistência blindada em inox 304; potência aproximada de 3500
     watts.

3    015371 - COMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO   UN         1,0000      0,0000              4.462,83
     - ISENTO DE ÓLEO
     Compressor  para  uso  odontológico,  isento  de  óleo,  silencioso,  para  atender  02  (dois)
     consultórios odontológicos. Potência mínima 850w (1,14hp). Pressão máxima 08 BAR, Tanque com
     38 litros. Ruído de 55db (a). Com 12 meses de garantia pelo fabricante. 220V. Este item deverá
     ter amostra aprovada pela Equipe de Odontólogos da SMS.

4    003472 - NEGATOSCÓPIO                       UN         1,0000       0,0000           299,05
Estrutura em chapa 0,75mm.  Roletes para fixação de placas.  Frente em acrílico leitoso de 2,4
     mm. Lampadas fliorescentes alógenas 16W.  Chave liga e desliga. Garantia minima de 12 meses.

5    010315 - APARELHO DE ULTRASSOM E            UN         1,0000        0,0000         2.763,85
PROFILAXIA COM BPF
     APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA COM BPF.  COM DUAS CAPAS DE SILICONE E TRES PONTEIRAS
     ACOMPANHANTES, MINIMO 28.000HZ , COMPOSTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, COM FILTRO DE
     AR, VALVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL, REGULAGEM DE AGUA NO JATO, REGULAGEM DE
     AR PARA CONTROLE DE VOLUME DE PÓ PARA JATO. GARANTIA MINIMA DE DOIS ANOS. Registra na ANVISA.

6    009248 - MOCHO ODONTOLÓGICO                 UN         1,0000        0,0000             160,24
     A GÁS, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE COM CINCO RODIZIOS, REGULAGEM DE ENCOSTO LONGITUDINAL,
     ESTOFAMENTO ERGONOMICO NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA EM COURVIM, PESO REAL SUPORTADO
     110 KG.   DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO - LARGURA X PROFUNDIDADE 56 CM X 56 CM.
     ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO - 55 CM, ALTURA MINIMA DO ASSENTO AO PISO  43CM.  ALTURA DO
     ENCOSTO 10,5CM, LARGURA DO ENCOSTO 38CM,  ESPESSURA ESCOSTO, 3,6 CM,  DIAMETRO ASSENTO 38 CM,
     ESPESSURA DO ASSENTO 8CM. Garantia minima de 12 meses.

7    016451 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO            UN         4,0000        0,0000             174,08
     Tecido em algodão, braçadeira com fecho em velcro. Manômetro aneróide ( não utiliza liquidos )
     em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura alta resistência,
     mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de sáida de ar
     snesivel, braçadeira em nylon lavável com fecho em velclo resistente.  Possui manguito de
     borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pêra insulfradora de
     borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta
     durabilidade. Ideal para verificação exata de sua pressão arterial. Braçadeira; Nylon anti
     alérgico  e  tratamento  impermeável.  cor  preto,  fechamento  em  velcro,  Pera  insulfladora:
     borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço de aço inox de alta



     durabilidade.   Mamometro:  Aneróide  com  escala  de  0  a  300  mm/hg.   Manguito:  borracha
     vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade.  Valvula: Metal altamente
     resistente com regulagem de saída de ar sensível. Garantia minima de 12 meses. Registro na
ANVISA

8    009243 - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO           UN         1,0000        0,0000            1.151,20
     Equipamento tipo vibrador universal para amalgama pré-dosificada em cápsula, painel com
     comando digital, com tempo variando de 0 a 30 segundos, amplitude de 25mm e frequencia de 4000
     oscilações por minuto, estável, silencioso e de fácil limpeza, interrupção automática em caso
     de abertura acidental da tampa.  Garantia minima de 12 meses. 

9    009258 - BIOMBO PLUMBÍFERO                  UN         1,0000       0,0000             5.700,38
     Biombo Plumbífero reto com chumbo de 2,0 mm - Medida de: 80 x 180 cm, do tipo móvel, composto
     por um painel com acabamento em fórmica e emoldurado em alumínio, proteção radiológica com
     lençol de chumbo interno e teor de pureza 99,985%, visor de vidro Plumbífero de 10x15cm,
     estruturado em perfil de aço tratado e pintado, montado sobre rodízios para fácil locomoção.
Garantia minima de 12 meses. 

10   016902 - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO           UN         1,0000       0,0000             2.069,00
     Até 3 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa tríplice e 02 terminais borden ( para
     alta ou baixa rotação ) e suporta até 06 os instrumentos, com opcionais que são: Micro motor
     eletrico, fotopolimerizador e ultrassom, bem como os mecanismos que permitem que estes
     instrumentos funcionem. Estes instrumentos ativos, noemalmente chamados de peças de mão,
     utilizam para o seu funcionamento, liquido para refrigeração ( água ), ar comprimido e
     eletricidade.  Itens inclusos: 1 equipo Cart Odontologico 3 pontas. Garantia de 12 meses
     contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto. Registro na
ANVISA

11   015378 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO     UN         1,0000        0,0000          628,01
     FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO À BATERIA, SEM FIO, COM LED DE ALTA POTÊNCIA (1.250 mw/cm2).
     COM BASE DE APOIO COM CARREGADOR E LED INDICATIVO DE CARGA DA BATERIA. COM BIP SONORO A CADA
     I10 SEGUNDOS. BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V. ESTE ITEM DEVERÁ TER AMOSTRA APROVADA PELA EQUIPE DE
     ODONTÓLOGOS DA SMS. Garantia minima de 12 meses.  Registro na ANVISA

12   010311 - SELADORA                           UN         2,0000        0,0000          273,00
     Seladora Manual-Pedal, aplicação grau cirùrgico.  Tensão 220V ou ( bivolt). Sela e corta,
     possui times temporizado controlador do tempo de solda, área de selagem 500mm. Largura até 500
     mm. Comprimento até 200mm. Peso aproximado 5,2 Kg.   Garantia de 24 meses.

13   012703 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA  21   UN         2,0000        0,0000           5.045,50
     LITROS
    Autoclave horizontal 21 litros, câmara de aluminio ou inox, desaeração e despressurização
automatica, ciclo de secagem eficiente, secagem extra, tempo total de esterilização 55 min (1
ciclo), método de secagem porta entreaberta, potência 1600 watts, voltagem 22V, sistema de segurança
6  valvulas  de  segurança,  válvulas  antivácuo,  anel  de  vedação,  fusivel,  termostato,  sistema
eletrônico de controle de potência, pressão de esterilização 1,7 a 1,9 Kgf/cm2, temperatura de
esterilização  128 a  130ºC, sistema  de fechamento  da porta  duplo estágio,  microcontrolador, 03
bandejas em aluminio anodizado, suporte, copo graduado, braçadeira, amostra de mangueira e manual de
instrução, dimensão minima da câmara 25(diâmetro) x 46,5 ( profundidade, dimensões externas 39,5
(largura)  x  38  (  altura)  x  61  profundidade,  consumo  de  energia  500  watts  (  a  cada  ciclo  )
Certificações  ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 13485. Aparelhos médicos e certificado de boas praticas de
fabricação.  Garantia minima de dois anos.  Registro na ANVISA

14   011728 - CARRO DE SERVIÇO INOX  COM         UN         1,0000        0,0000         894,50
     RODÍZIOS
     Em aço inoxidável. Acessórios: balde e bacia.  estrutura tubular redonda de 19,05 mm de
     diâmetro em aço inox, tampo e prateleira com 70 cm e 30 cm de altura, respectivamente, ambos
     avarandados.  Rodizios giratórios de 3 polegadas em PVC cinza sem freios.

15   012406 - AR CONDICIONADO SPLIT  INVERTER    UN         8,0000        0,0000          1.527,78
     9000 BTUS – QUENTE/FRIO
     Modelo Digital Inverter. Tipo de ar-condicionado Split. Capacidade Refrigeração 9.000 BTUs.
     Ciclo  Quente  e  Frio  (reverso).  Velociadade  4  Baixa/Média/Alta/Turbo.  Potência  815  W.
     Eficiência energética 3,24 W. Modos de operação Auto/Cool/Fan/Dry/Heat. Vazão de ar 516m3/h.
     Controle Remoto. Compressor Motor BLCD. Nível de ruído Unidade Interna (Alto/Baixo): 36 / 24
     dBA.  Alimentação  220  Volts.  Consumo  aproximado  de  energia  17,1  kwh/mês.  Cor  Branco.
     Capacidade de resfriamento mínimo 3200 Máximo 13000BTU/h. Circulação de Ar (resfriamento) 10.5
     m3/min.  Movimento  de  Aleta  (direita/esquerda)  manual.  Revestimento  Antibactéria.
     Direcionadores de ar Direcionador horizontal: Direcionador vertical: Automático. Garantia
minima de 12 meses. 

16   010674 - ARMARIO VITRINE                    UN         2,0000        0,0000          1.123,50
     Porta com fechadura cilindrica, 03 prateleiras,  02 portas e laterais de vidro cristal incolor
     de 3mm, fundo e teto em chapa de aço esmaltado. Dimensões aproximadas: 0,50m comp. x 0,40m
     profundidade x 1.50 de altura.

17   003475 - FOCO CLÍNICO COM CORPO DE METAL    UN         4,0000        0,0000         547,52
     ESMALTADO
     Lâmpada de LED, haste flexível, pintura epóxi, base com rodízios e de altura variável, bivolt.

18   001758 - MESA EXAMES CLÍNICOS               UN         1,0000        0,0000           2.045,00
     Posição  do  leito  móvel,  suporte  para  papel,  em  aço  inoxidável.  Estrutura  em  MDF  com
     revestimento interno e externo em melamina, 6 gavetas e 2 portas, puxadores cromados. Suporte
     para lençol. Gavetas deslizantes atra´ves de corrediças metálica.  Leito estofado com espuma



     densidade  33,  revestida  em  courvim.  Cabeceira  reclinável  em  até  4  posições  através  de
     cremalheira. Capacidade: 140Kg. Dimensões: 1.85m comprimento x 0,60m largura x .80m altura.

19   014900 - GELADEIRA FROSTFREE 250 LITROS     UN         1,0000        0,0000           1.194,34
     Capacidade Total de Armazenamento: 250 LITROS.  220 Volts. Cor Branca.   Degelo Seco. Uma
     porta. Prateleiras removiveis, gaveta indicada para armazenar pequenas quantidades, gaveta de
     legumes, que utilize um sistema natural de circulação de ar frio. O controle  de temperatura
     pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o
     grau de utilização de seu refrigerador, iluminação interna. pés regulaveis.  eficiencia Classe
     A.  Garantia minima de 12 meses. 

20   014908 - VENTILADOR DE PAREDE COM 03        UN         1,0000        0,0000           176,04
     VELOCIDADES
     Tipo de parede cor preto,  regulagem de inclinação manual, oscilação horizontal, velocidade de
     rotação  1200  RPM,  chave  de  controle  de  velocidade,  baixo  consumo  de  energia.  pintura
     eletrostática, garantia minima de um ano.

21   013485 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS E 04      UN         4,0000        0,0000           482,91
     PRATELEIRAS
     ESPESSURA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO 24, COM FECHADURA E 04
     PRATELEIRAS INTERNAS, REFORÇADA COM SISTEMA DE ÔMEGA
     CENTRAL. DIMENSÕES: 1,98 M DE ALTURA X 1,20 M DE
     LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE, APROXIMADAMENTE.
     TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO
     DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE
     30 A 40 MÍCRONS, OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS, NA COR CINZA

22   016903 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA     UN         1,0000        0,0000            1.016,96
     EM POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR, KIT COM MOPS LIQUIDO E PÓ. PLACA SINALIZADORA E PÁ, SACO
     DE VINIL.

23   012603 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO     UN         9,0000        0,0000          2.999,00
     Especificação mínima; que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com
     processador no minimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 disco rígido de 500
     gigabyte; memoria RAM de 08 gigabytes, em 02 modulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo
     SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve
     ter arquitetuta ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no
     sítio  www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuier pelo menos 01
     (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de
     chassis, com acionador instalado no gabinete; o adpatador de vídeo integrado deverá ser no
     mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior,
     suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01
     (uma) digital do ipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico
     CD, DVDrom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll
     (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9, interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI
     padrão IEEE802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO ( 64 BITS), fonte compatível e que
     suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e  periféricos deverão funcionar na
     vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados ( gabinete, teclado, mouse e monitor
     ), devem possuir gradações neutras das cores brancas, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão
     de  cor,  todos  os  componentes  do  produto  deverão  ser  novos,  sem  uso,  reforma  ou
     recondicionamento; garantia de 12 meses.

24   003115 - CAMARA PARA ARMAZENAMENTO E        UN         1,0000        0,0000        11.664,00
     CONSERVAÇAO DE VACINA
     GABINETE EXTERNO - CONSTRUIDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE
     CORROSÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METALICO.
     GABINETE INTERNO CONSTRUIDO TOTALMENTE EM POLIPROPILENO, ISENTO DE  CORROSÃO, COM CANTOS
     ARREDONDADOS  PARA  FACILITAR  A  ASSEPSIA.  PRATELEIRAS   REGULÁVEIS.  ISOLAMENTO  TÉRMICO  EM
     POLIURETANO COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM. PORTA DE VIDRO DUPLO ANTI-EMBAÇANTE COM ABERTURA
     VERTICAL. REFRIGERAÇÃO ATRAVES DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLOGICO R-134
     A, ISENTO DE CFC, PLACA EVAPORADORA COM SISTEMA DE DEGELO AUTOMATICO. PAINEL  DE COMANDO TIPO
     MEMBRANA, MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CAMARA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSIVEIS DE PROTEÇÃO,
     TECLAS SOFT-TOUCH, TERMOSTATO ELETRONICO MICRO-PROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DE TEMPERATURA
     E DOS PARAMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA  PROGRAMAÇÃO, SISTEMA QUE ESTABELECE
     OS PARAMETROS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA.  INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO,
     FALTA DE ENERGIA ELETRICA E DESVIOS DE TEMPERATURA. SISTEMA DE SEGURANÇA ATRAVES DE SISTEMA
     ANALOGICO, ENTRANDO EM ATIVIDADE CASO OCORRA FALHA NO SISTEMA ELETRONICO. FILTRO CONTRA RUIDOS
     ELETROMAGNETICOS. ALARMES PARA TEMPERATURAS ABAIXO DE 2ºC, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8ºC E
     FALTA DE ENERGIA ELETRICA, AMBAS COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 10 MINUTOS.
      FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2º E 8ºC, COM PONTO FIXO EM 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA
     ELETRONICO DAS TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMA ATINGIDA, ACIONADAS ATRAVES DE TOQUE.  NO BREAK:
     SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRICA ( PARA NO MINIMO 36H), ATRAVES DE
     CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), COM AUTONOMIA VARIAVEL.  FUNCIONAMENTO
     127/220  VOLTZ  50/60HZ.  GARANTIA  MINIMA  DE  12  MESES.  CERTIFICADO  DE  BOAS  PRATICAS   DE
     FABRICAÇÃO (BPF) E REGISTRO NA ANVISA. CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS.

25   005420 - NOBREAK 660 W (BIVOLT)             UN        10,0000        0,0000        1.162,45
     Para computador e impressora - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
     fabricante; n0-break com potência nominal de 1,2 Kva. ´potencia real de 660w, tens~~ao de
     entrada 115/127/220 volts ( em corrente alternada ) com comutação automatica; tensão de saída
     110/115 ou 220 volts; alarmes audivisuais, bateria interna selada; autonomia a plena carga
     minima de 15 minutos considerando consumo de 240 watts, possuir no mínimo 06 tomadas de saída
     padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionado. garantia de
     12 meses.



26   016598 - CADEIRA DE RODA PARA OBESOS        UN         1,0000        0,0000          2.386,49
     Assento e encosto em nylon reforçado com lona; almofada de assento, removível 4cm; Fabricada
     em tubos de aço carbono maciço, dobravel em "X" reforçado e estabilizado por duas cruzetas
     bilaterais; freios bilaterais zincados com regulagem através das braçadeiras; aro impulsor
     bilateral em nylon com 8 pontos de fixação; apoio para braços escamoteavel em nylon injetado;
     apoio para os pés removível em nylon injetado, rebatíveis lateralmente com  regulagem de
     altura; rodas dianteiras aro 6" raiada em nylon com pneus maciços, fixados com parlock,
     rolamento blindado duplo, tanto no eixo quanto na roda. Rodas traseiras aro 24" em nylon
     injetado com fibra, 8 raias, pneu maciço, rolamento blindado e partlock; barra de reforço no
     quadro e caixa de  rolamento; sistema anti-tombo; garfo em aço carbono maciço;  Pintura
     eletrostática epóxi texturizada.

27   009662 - APARELHO DE DVD                    UN         1,0000        0,0000         151,92
     220 volts  com controle remoto, portas USB, reprodução  DVD/CD/CD-R/V  CD/SVCD/JPG/MP3
Garantia minima de 12 meses. 

28   002165 - BEBEDOURO                          UN         1,0000        0,0000            454,45
     Bebedouro purificador refrigerado. tipo pressão coluna simples – 220volts.  Garantia minima de
12 meses. 

29   006684 - TELEVISOR LED 32 POLEGADAS         UN         1,0000        0,0000            1.324,50
     Porta USB, full HD, entrada HDMI, conversor digital , tela de 32"  Garantia minima de 12 meses.

30   010357 - IMPRESSORA A LASER 35PPM           UN         1,0000        0,0000            1.962,05
     Especificação mínima; que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com
     padrão  de  cor  monocromático;  resolução  mínima  de  1200x1200DPI;  velocidade  de  35  PPM,
     suportador tamanho de papel A5, A4 carta e oficio; capaciade de entrada de 200 páginas; ciclo
     mensal 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/1000
     ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo,
     sem uso, reforma ou  recondicionamento, garantia de 12 meses.

31   001762 - CADEIRA DE RODAS                   UN         1,0000        0,0000          1.095,16
     Fabricada em tubos de aço carbono com encosto e assento duplo em nylon. Dobravel em "X".
     Freios com manopla bilaterais. Apoio para braços fixo com suporte em nylon injetado.  Rodas
     dianteiras aro 24" em nylon injetado com fibra com oito raias. Pneus maciços. Garfos em aço
     carbono achatado e maciço. Pintura epóxi ( eletrostática ).

32   011376 - DETECTOR FETAL PORTATIL            UN         2,0000        0,0000           779,86
     Tipo portátil; técnologia digital,  transdutor de alta sensibilidade; alto falante de alta
     performance; entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; design ergonômico e
     compartimento  para  transdutor;  botão  liga/desliga,  controle  de  volume  e  desligamento
     automático; tela de LCD para vuisualização numérica do batimento cardíaco fetal; bateria
     interna recarregável e carregador integrado ao equipamento; compacto leve e de fácil operação.
Garantia minima de 12 meses.   Registro na ANVISA

33   003498 - LANTERNA CLÍNICA                   UN         3,0000        0,0000            71,76
     Descrição; tipo LED. alta performance com iluminação LED de 3V; confeccionada em metaç leve de
     alta qualidade; acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência; LED de alta potência
     com vida útil de 10.000 horas. Acionamento atravès do botão liga/desliga; possui conveniente
     clip de bolso; alimentação 2 pilhas AAA inclusas.

34   003482 - OTOSCÓPIO COM 05 ESPÉCULOS         UN         3,0000        0,0000            275,07
     Iluminação em fibra óptica/halógena-xenon com 5 espéculos reutilizáveis, cabo de metal,
     alimentação;  02  pilhas  médias;  regulador  de  luz.  Conteúdo:  01  otoscópio;  05  espéculos
     permanentes de plástico ( diâmetros 2,5mm-3,0mm-3,5mm - 4.0mm -8,00mm ), Estojo: Certificado
     de garantia. Composição: Metal e Plastico. Garantia minima de 12 meses. Registro na ANVISA

35   016904 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO             UN         3,0000        0,0000            188,33
     Tecido de algodão com fecho de velcro

36   010561 - ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES        UN         3,0000        0,0000            175,73
     Descrição - Tipo duplo; auscultador em aço inoxidavel  Garantia minima de 12 meses.  Registro
na ANVISA. 

37   010680 - BALANÇA ANTOPOMÉTRICA DIGITAL      UN         1,0000        0,0000            1.766,05
     Para Obesos -  com modo de operação digital. Capacidade até 300KG. divisão (g) 100g. Dimensões
     da plataforme ( A x L x P ) 11x50x60 cm; dimensões da  plataforma ( AxLxP ) 133x50x70 cm;
     Indicador MIC3  LED  ABS injetado na cor branca; Display LED de alta intensidade com 5 digitos
     de 200mm de altura; plataforma aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática na cor branca;
     coluna tubular em aço carbono 112cm; principais recursos: pés antiderrapantes e regúlaveis;
     umacélula de carga em aluminio com sobrecarga de até 20%, pelicula sobre o prato para
     aderência. Acessórios: Regua antropométrica em aluminio para medir altura de 1 a 2 m com
     escala de 0,5cm; alimentação: Fonte externa full range, entrada 110-220VCA ( -15% + 10% ), 60
     Hz; saída 9VCC; Consumo: 4 W; teclado: 3 teclas de alta resistência ao toque com micro chaves.
Garantia minima de 12 meses.  Registro ANVISA

38   016906 - ESTADIÔMETRO                       UN         1,0000        0,0000            387,40
     CONFECCIONADO EM ALUMINIO COM ESCALA ENTRE 0 A 230CM, PORTÁTIL   Garantia minima de 03 meses.
Registro na ANVISA



39   009262 - OFTALMOSCÓPIO                      UN         3,0000        0,0000            829,35
     Com 5 aberturas até 19 lentes  Garantia minima de 12 meses.   Registro na ANVISA.

40   016907 - Mesa de Mayo                       UN         2,0000        0,0000            408,49
     Confeccionada em aço inox  Garantia minima de 12 meses.    Registro na ANVISA

41   001759 - MESA EXAME GINECOLÓGICO            UN         1,0000       1.928,60
     Descrição:  Posição do leito - móvel; confeccionado em madeira; possuir gabinete com portas e
     gavetas.  Mesa Ginecológica fabricada 100% em MDF branco. capacidade para aguentar 180Kg. 2
     portas. 4 Gavetas, Leito estofado com espuma D28 com 5cm de altura e revestido em courvin
     dividido em três partes ( cabeceira, assento e perneira ). Cabeceira e perneira com regulagem
     através de cremalheiras. Acabamento pintado. Acompanha: 01 par de porta-coxas revestido em
     courvin. Dimensões aproximadas do leito da Mesa Ginecològica: 1,80 metros de comprimento (
     estofado lateral todo aberto ), 0,53cm de largura e 0,85 cm de altura. Escala de 2 deguaus em
     madeira com degraus revestidos com borracha antiderrapante.  Registro na ANVISA

42   003499 - ESTETOSCÓPIO SIMPLES PEDIÁTRICO    UN         3,0000        0,0000         67,11
     Descrição: Estetoscópio  com auscultador duplo, em aço inoxidável.  Garantia minima de 12 

meses.   Registro na ANVISA.

43   016905 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL          UN         3,0000        0,0000             88,93
     Tecido de algodão e com fecho velcro Garantia minima de 12 meses.  Registro na ANVISA

44   013502 - ARQUIVO DE AÇO                     UN         3,0000        0,0000             414,57
     Descrição - deslizamento da gaveta com trilho telescópico, confeccionado em aço e possuir 4
     gavetas

45   009137 - BALANÇA DIGITAL                    UN         1,0000        0,0000            1.215,17
     Balança Digital Portátil -  confeccionada em aço carbono. capacidade máxima de 200Kg, divisões
     de 50g; display com 06 dígitos em: LCD com backlight; bateria recarregável; teclado membrana
     em policarbonato de alta resistência; função TARA até a capacidade máxima da balança; fonte de
     alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático ( bivolt); consumo de 8 VA;
     alça fabricado em baquelite; plataforma em chapa de aço carbono; Pintura eletrostática epóxi
     branca ou cinza, tapete adesivo em PVC, pés angulares em borracha sintética; homologada pelo
     INMETRO e aferidas pelo IPEM.    Garantia minima de 12 meses. 

46   016253 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO              UN         1,0000        0,0000           5.267,89
     Elétrico Movel - Suporte com rodízios; valvula de segurança; fluxo de aspiração de 31 a 49
     LPM, frasco em termoplástico ou vidro.  Garantia minima de 12 meses.  Registro na ANVISA

47   009259 - ELETROCARDIÓGRAFO                  UN         1,0000        0,0000           10.231,70
     Cabo EGG,  12 canais, operação direto no console, interface UBS, sem conectividade Wi-Fi.
Garantia minima de 12 meses.  Registro na ANVISA

48   002562 - APARELHO DE SOM                    UN         1,0000        0,0000            248,64
     Entrada USB;  reprodução CD/MP3. Entrada USB 2.0. Entrada auxiliar de áudio estéreo- CD
     Player. Radio FM estéreo com sintonia digital. Função REPEAT. Função PROGRAM. Modo Standby.
     Permite ouvir musicas de arquivos gravados em formato MP3 - reproduz CD, CD-R, CD-RW.
       Garantia minima de 12 meses.   



ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES
PREGÃO ELETRÔNICO - NÚMERO
 
(nome da empresa), CNPJ/MF número (          ), sediada (endereço
completo)  declaro  que  não  possuímos,  em  nosso  Quadro  de  Pessoal,
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, e
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, conforme Decreto
Federal 4358, de 05.09.2002, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (catorze) anos, em observância a Lei Federal n¨ 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que altera a Lei n¨ 8.666/93. 

__________________________ 
(local e data) 

 
__________________________ 

(nome e número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 (catorze) anos aprendizes
deverá declarar essa condição 
 



ANEXO III
MODELO CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA 
 
Prezados Senhores 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO  ______  - Senhor Pregoeiro - Carta-Proposta de
Fornecimento. 
 
Apresentamos  nossa  proposta  para  fornecimento  dos  itens  abaixo
discriminados, conforme ANEXO 01 e ou itens relacionados no Edital, que
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS 
1.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório
que rege a presente licitação 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o ANEXO
01 do Edital. 
A  proposta terá  validade de  xx (.........)  dias,( prazo  definido no
Edital, item 5.3 ) a partir da data de abertura do Pregão 
 
PROPOSTA: R$ (Por Extenso) 
 
O prazo de entrega de todo o objeto e de _____  (______________ ) dias a
contar da data do Empenho. 
 
1.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao
pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos,
taxas, etc), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA DA PROPONENTE 
(obs.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
* Na remessa da PROPOSTA já definida, com valores readequados, deverá
constar. 
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR - Completa 
Razão Social- CNPJ - Telefone - E-mail 
Representante Legal - Nome, CPF, Identidade 
Agência Bancária - Conta 
 


