SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2015
PROCESSO n° 243/2015

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I – OBJETO
Aquisição de Aparelho e Materiais Permanentes para o Centro de Reabilitação em
Fisioterapia, para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Bataguassu - MS,
conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.
II.
GENERALIDADES
a – O equipamento e materiais acima descritos serão entregues conforme requisição
devidamente carimbada e assinada pelo Setor de Licitações e Contratos Administrativos.
b - A contratada se obriga a entregar o equipamento e materiais rigorosamente de acordo
com as Especificações e no local indicado.
c. O objeto contratado terá que estar dentro das normas de legislação vigente de
qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n°
8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor

III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a.Entregar o equipamento e materiais no Setor de Almoxarifado na Rua Amazonas –
135, Jardim Santa Luzia, Bataguassu – MS, em perfeitas condições.
bTrocar ou repor, dentro de 02 (dois) dias, o equipamento ou material, que vier a ser
recusado por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos
ou baixa qualidade, identificado no ato da entrega ou no período de verificação;
c-

IV.

O equipamento e materiais deverá se adequar as seguintes disposições:
• O equipamento e materiais deverão ser entregues exatamente como foi
solicitado, no prazo de 15 dias da emissão da autorização de fornecimento.
• A estimativa para aquisição do equipamento e materiais será após a assinatura
do contrato.
• Não será aceito o equipamento e materiais que não atendam as especificações,
caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, será desprezada;
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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a-

Conferir o equipamento e materiais entregues, verificando especificação, marca,
validade e qualidade;
O pagamento será feito em até 30 (TRINTA) dias, após a apresentação da Nota
Fiscal devidamente atestada;

b-

V.
I.

ESPECIFICAÇÕES
O equipamento e materiais ofertados deverão atender as especificações contidas
no edital e Anexos.
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APARELHO DE BONNET DUPLOAPARELHO DE
BONNET DUPLO, fabricado em aço, Pintura eletrostática,
Encosto fixo, Apoios laterais para mãos, Estofado revestido
em courvin verde, Controle de resistências por meio de
pesos graduáveis. Duplo para a execução de exercícios
unilateral ou bilateral, alternado e simultâneo. Acompanha 8
anilhas de ferro ( 1 par de ½, 1,2, 3 kg), com certificado de
garantia.
APARELHO DE LASER SIMPLES
(904 NM X 50
MW)APARELHO DE LASER SIMPLES, equipamento
microcontrolado destinado as técnicas de laserterapia e
laseraculuntura; circuito toposcópio p/ localização dos
pontos de acupuntura; possibilidade de operação c/ 03
(três) canetas laser (Laser Probes); modo de emissão do
feixe do laser: contínuo e pulsado; cálculo automático do
tempo de exposição da radiação laser, ou seja, o tempo
necessário p/ depositar a densidade de energia (joules/cm)
requerida na forma de aplicação pontual; posição FREE: p/
cálculo de tempo necessário, para se a densidade de
energia (joules/cm) requerida na forma de aplicação por
zona ou por varredura (660nm e 830nm); teclado de toque;
visor de cristal líqüido alfanumérico; canetas laser tipo
904nm x (PO 50mw).
APARELHO DE MECANOTERAPIA
(BALANÇO
PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO)BALANÇO
PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO, Pintura branca
em epóxi; Corpo composto em aço inoxidável; Lixa
antiderrapante: proporciona segurança durante o seu uso,
além de evitar escorregões e quedas; Modelo: PARA
MECANOTERAPIA, Garantia: 12 Meses: parafusos e
colagens sintéticas; 24 Meses: pintura epóxi, acessórios
gerais agregáveis; 36 Meses: Estruturas metálicas e de
madeira, soldas, colagens em madeira e laminações; Base
em aço carbono, com pintura epóxi; Com correntes; Possui
faixa antiderrapante na base; Peso suportadoaté 135 kg;
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APARELHO DE MICROONDAS CONTÍNUO E PULSADO
PARA FISIOTERAPIA ORTOPÉDICAAPARELHO DE
MICROONDAS Contínuo e Pulsado para Fisioterapia
Ortopédica
Equipamento de diatermia por microondas com frequência
mínima de 2,45GHz.
Modos de emissão contínuo-térmico, pulsado-térmico e
pulsado-atérmico .
Parâmetros de funcionamento acessados e programados
via teclado e visualizados em display de cristal líquido.
Gabinete metálico com pintura eletrostática.
Braço multi-articulado com sistema de travamento por toque
(soft-touch).
Porta acessório para o material de apoio e rodízios
giratórios com trava.
Sistema de desligamento controlado pelo paciente.
Memória com área para salvar protocolos personalizados. TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para
técnico responsável;
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Acessórios
01 Cabo Conexão Microondas
01 Antena TMW0001 CIR170
01 Braço de Articulação
01 Porta Acessórios
01 Conjunto acionamento SPCD
01 Cabo de Força
01 Termo de Garantia
01 Manual de operação

5

APARELHO DE MOVIMENTO PASSIVO CONTINUO CPMAparelho de Movimento Passivo Continuo - CPM fabricado em estrutura de aço cromado / aço com pintura
eletrostática; Ajuste de comprimento para ser utilizado em
pacientes de diferentes estaturas. Controle manual.
Memória 05 programas fixos
Controle com possibilidade de operação : MANUAL /
CONTINUO / PROGRAMA
- Manual : Permite selecionar o sentido ( extensão ou flexão
), a velocidade e para qual ângulo o apoio deve se mover.
- Continuo : Permite selecionar a velocidade e os ângulos
de Extensão e Flexão; e iniciar o movimento do apoio
continuamente no sentido Extensão _ Flexão _ Extensão
- Programa : Permite selecionar através da tecla os
programas gravados na memória ;
Consumo Maximo : 55 VA; - TREINAMENTO sob a
utilização do equipamento para técnico responsável;
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APARELHO TNS, FES E BURST, 4 CANAISAPARELHO
TNS, FES
E BURST, 4 CANAIS: Equipamento
microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via
eletrodos em contato direto com o paciente para terapias de
disfunções neuromusculares. Possui as correntes TENS e
FES. Modos de operação:
1- TENS: modo normal (TENS: convencional).
2- TENS Vf (TENS com variação automática de freqüência).
3- TENS Vif (TENS com variação automática de intensidade
e freqüência).
4- TENS Ac (TENS Acupuntura)
5- BURST (TENS modulado em trens de pulso a 2Hz)
6- FES SYNC (FES sincronizado)
7- FES REC (FES recíproco)
8- FES SYNC Vif (FES sincronizado com variação
automática de intensidade e freqüência)
9- FES REC Vif (FES recíproco com variação automática de
intensidade e freqüência)
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Acessórios que acompanham o aparelho:
- 1 cabo de energia ; 1 kit cabos 100 para portáteis;1 maleta
plástica ; 1 bateria ; Eletrodos de borracha condutiva ; 1
manual de operação digital ; 1 bisnaga com gel .
BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 MM DE
COMPRIMENTOBARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000
mm de comprimento
7

BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 MM DE
COMPRIMENTO
Material: Inox 304 Expessura: 1' ¼"
Fixação: com 6 Parafusos, 6 Buchas

8

BARRA DE APOIO INOX L 600X600MM EM INOXBARRA
DE APOIO INOX L 600x600mm em Inox
BARRA DE APOIO INOX L 600X600MM EM INOX,
Material: Inox 304
Expessura: 1' ¼"
Fixação: com 9 Parafusos, 9 Buchas

9

BARRA MULTIGYM PARA EXERCÍCIO E PILATESBarra
Multigym para exercício e pilates - Barra Multi tarefas em
aço com dimensões aproximadas de 310 cm de
comprimento- possibilita a execução dos mais variados
exercícios, para todos os grupo musculares do corpo com
diferentes níveis de intensidade e resistência conforme o
enrolamento das cordas na barra.
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BARRA PARALELA P/ FISIOTERAPIA - EM AÇOBARRA
PARALELA P/ FISIOTERAPIA, medindo no mínimo 03m de
comprimento; estrutura confeccionada em tubo de aço
pintado; corrimão cromado c/ 03m de comprimento, 02
(dois) pares de corrimão cromado após prévio tratamento
anti-ferruginoso, dotada de 03 (três) barras verticais de
cada lado, 02 (duas) barras (corrimãos) horizontais c/
regulagem de altura e largura; plataforma de madeira
revestida em piso sintético anti-derrapante; divisão abdutora
central removível; dimensões da plataforma 3,00 x 0,80m (C
x L); altura máxima do 1º corrimão de 0,90m; altura mínima
do 1º corrimão de 0,52m; altura máxima do 2º corrimão de
0,40m; altura mínima do 2º corrimão de 0,15m; largura
máxima do corrimão de 0,60m; largura mínima do corrimão
de 0,39m.
BASTÃO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA - JOGO 05
UNIDADES
(EXERCITADOR DE MEMBROS)BASTÃO
DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA - JOGO 05 UNIDADES
(EXERCITADOR DE MEMBROS)
Bastao de madeira envenizada colorido e suporte,
Ref. 1096: 1,50m de comprimento.
BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTALBICICLETA
ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, Painel de controle e
monitoração cardíaca; Pedais com tiras de proteção para os
pés; Sistema de freios magnéticos; Painel de controle com
diversas funções;
Sistema de freios magnéticos; Ajuste
de distância entre o banco e os pedais; Pedais com tiras de
proteção para os pés; Peso máximo suportado: 115 kg;
Principais funções do painel de controle: Scanner: mostra
a velocidade, consumo de calorias, tempo, distância e
pulso; Frequência cardíaca: mostra a frequência do
coração; Medida de gordura corporal: exibe uma relação de
gordura corporal, o tipo de corpo e IMC; Calendário: mostra
o dia, mês e ano; Relógio: mostra o horário; Alarme: função
de alarme. Com certificado de garantia.
BOLA DE BOBATHBOLA DE BOBATH, Fabricado em
material látex verde, Suporta até 200 kg, Sistema
antiestouro, Bico reserva, Modelo feijão, dimensão
aproximada 100 x 40 cm.
BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 55 CM
(BOLA SUÍÇA
E/OU
CINESIOTERAPIA)BOLA
FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 55 CM (bola
suíça e/ou cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em
exercícios de fitness e reabilitação em clínicas, academias,
centros esportivos e/ou residências, confeccionada em
material vinílico de alta qualidade, inflável e atóxico, c/
capacidade para suportar até 200 kg (ou superior), medindo
aproximadamente 55cm de diâmetro e equipada c/ sistema
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de segurança para que mesmo quando perfurada, a bola
não murche repentinamente, isto é, não estoure,
desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha:
01 (uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um)
Extrator de pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um)
Pôster de exercícios.
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BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 85 CM
(BOLA SUÍÇA
E/OU
CINESIOTERAPIA)BOLA
FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 85 CM (bola
suíça e/ou cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em
exercícios de fitness e reabilitação em clínicas, academias,
centros esportivos e/ou residências, confeccionada em
material vinílico de alta qualidade, inflável e atóxico, c/
capacidade para suportar até 200 kg (ou superior), medindo
aproximadamente 85cm de diâmetro e equipada c/ sistema
de segurança para que mesmo quando perfurada, a bola
não murche repentinamente, isto é, não estoure,
desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha:
01 (uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um)
Extrator de pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um)
Pôster de exercícios.
CADEIRA
MASSAGE
DE
METAL
PARA
FISIOTERAPIACADEIRA MASSAGE DE METAL PARA
FISIOTERAPIA Com estrutura sólida, segura e de fácil
montagem, com vários ajustes, adequando-se a pacientes
de várias estaturas.
CANELEIRA
2KG
EMBORRACHADAPAR
CANELEIRAS
EMBORRACHADAS;
PESO
KGCANELEIRA 2KG EMBORRACHADA- PAR
CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 2 KG

DE
2
DE

CANELEIRA
3KG
EMBORRACHADAPAR
DE
CANELEIRAS
EMBORRACHADAS;
PESO
3
KGCANELEIRA 3KG EMBORRACHADA- PAR DE
CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 3 KG
CANELEIRA
5KG
EMBORRACHADAPAR
DE
CANELEIRAS
EMBORRACHADAS;
PESO
5
KGCANELEIRA 5KG EMBORRACHADA- PAR DE
CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 5 KG
CARRINHO AUXILIARCOM 1 FORMICA, E 2
BANDEJAS;COM RODÍZIOS, COR BRANCA.CARRINHO
AUXILIAR- COM 1 FORMICA, E 2 BANDEJAS;COM
RODÍZIOS, COR BRANCA.
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DIATERMIA POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO E
PULSADO COM SCHLIEPHAKE (BRAÇO MULTIARTICULADO)DIATERMIA
POR
ONDAS
CURTAS
CONTÍNUO E PULSADO COM SCHLIEPHAKE (BRAÇO
MULTI-ARTICULADO). - Equipamento bivolt; Opera no
modo contínuo e pulsado ;Controle de intensidade de 1 a 7.
- Controle de sintonia (TUNING) através de LED.
- Controle seletor para modos contínuo / pulsado.
- Saídas para eletrodos de aplicação de ondas curtas
(capacitivos ou de Schliephake).
- Timer com tempo ajustável de 5 a 30 minutos (steps de 5
em 5) com alarme sonoro ao término da sessão.
- Potência de 380 W no paciente.
- Consumo: 540 VA (máx).
- TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para
técnico responsável;
ENDOPHASYS
APARELHO MULTICORRENTES 7X1
TENS
FES
RUSSA
INTERFERENCIALEndophasys
Aparelho Multicorrentes 7X1 Tens Fes Russa Interferencial
Registro Anvisa - 10245230014;
Garantia - 12 Meses;
Voltagem - Bivolt (automático);
Tela em LCD;
Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para
os cabos;
4 canais de saída 80(mA);
Memória com mínimo de 8 indicações de tratamentos préprogramadas;
Correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser
programadas para a auto-inversão durante a metade do
tempo;
Correntes disponíveis - TENS convencional e variações nos
formatos da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso
(VFP), da largura e da frequência do pulso (VPF), da
intensidade e da frequência do pulso (VIF) e Burst;
FES com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura
(VLP);
Corrente Russa; Interferencial Bipolar e Interferencial
Tetrapolar Vetorial;
Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid);
- TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para
técnico responsável;
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ITENS INCLUSOS
01 Tubo de gel;
01 Conversor de alimentação;
08 Eletrodos silicone 5cm x 5cm;
04 Eletrodos silicone 11cm x 5cm;
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04 Envelopes para eletrodo 5cm x 5cm;
04 Envelopes para eletrodo 11cm x 5cm;
02 Cintas elásticas 40cm;
02 Cintas elásticas 60cm;
02 Cintas elásticas 1m;
01 Cabo de conexão ao paciente NMS laranja;
01 Cabo de conexão ao paciente NMS azul;
02 Cabos de conexão ao paciente NMS preto / vermelho;
01 Cabo de força;
01 Termo de garantia;
01 Manual de operação.
ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E CORRIMÃO - EM
MADEIRA
(FISIOTERAPIA)ESCADA DE CANTO C/
RAMPA e CORRIMÃO, construída em madeira envernizada
ao natural; em formato "L"; com corrimãos duplos; com
rampa e degraus; indicada p/ adultos e crianças; degraus e
plataforma revestidos c/ material anti-derrapante; 03 (três)
degraus de no mínimo 12cm de altura; dimensões
aproximadas de 1,80 x 1,08 x 0,60 x 0,80m (C x C x L x H).
ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS
(ESCADINHA /
BANQUETA)ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS
(escadinha / banqueta), indicado p/ o uso hospitalar;
estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de no
mínimo 01" c/ tratamento fosfatizado anti-oxidante e pintura
em epóxi-pó, na cor branco; degraus revestidos c/ piso de
borracha e cinta de aço inóx; pés c/ ponteiras de PVC antiderrapantes;
capacidade
de
carga
máxima
de
aproximadamente 120kg; medidas aproximadas: 0,40 x
0,40m (A x L).
ESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE LING AÇO COM
REGULAGEMESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE
LING AÇO COM REGULAGEM, Dimensões: 89 x 47 x 236
cm

ESTEIRA COM PROGRAMAÇÃO E INCLINAÇÃO
ELETRICAESTEIRA
COM
PROGRAMAÇÃO
E
INCLINAÇÃO ELETRICA, Painel em LED com ventilador
Apoio para as mãos com hand grip, Motor mínimo de 2,65
HP.,Garantia:Motor e Estrutura: 2 anos
Demais Partes: 1 ano, Mão de Obra: 1 ano Velocidade 0.8 a
16Km/h. Especificações Técnicas:
Inclinação Elétrica: (0 a 10%) Área útil da lona: 46 x 135 cm,
Sistema de Amortecimento: FLEXtech
Tipo de Painel: 4 janelas em LED e matriz de pontos com o
perfil do exercício.
Informações de Painel: Tempo, velocidade, distância,
inclinação, calorias, batimento cardíaco e perfil.
Programas: 7 (Manual, Intervals, Rolling, Weight Loss, Fat
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Blast, Cardio Burn e Endurance Challenge)
Monitoração de batimento cardíaco: Sensor de toque das
mãos (hand grip)
Dimensões:(comprimento x largura x altura) 177 x 85 x
136,5 cm
Peso Máximo do Usuário: 125Kg
Ventilador: Sim
Dobrável: Sim
EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOSEXERCITADOR DE
MÃOS E DEDOS, fabricado em plástico de alta resistência
capaz de realizar as manobras para cada dedo
individualmente ou de modo global.

28

EXERCITADOR PARA PUNHO SEM REGULAGEM:
DIMENSÕES: 45 X 11 X 21CM.EXERCITADOR PARA
PUNHO SEM REGULAGEM: DIMENSÕES: 45 X 11 X
21CM.

29

FAIXA ELÁSTICA COM PEGADA - DIMENSÕES
APROXIMADAS 20X5,5X16CM.FAIXA ELÁSTICA COM
PEGADA - DIMENSÕES APROXIMADAS 20X5,5X16CM.

30

HALTER EMBORRACHADO - 0,5 KG
(TIPO
BOLA)HALTER EMBORRACHADO - 0,5 KG (tipo bola),
fabricado em ferro fundido c/ acabamento emborrachado,
peso aproximado de 0,5 kg.

31

HALTER EMBORRACHADO - 1,0 KG
(TIPO
BOLA)HALTER EMBORRACHADO - 1,0 KG (tipo bola),
fabricado em ferro fundido c/ acabamento emborrachado,
peso aproximado de 1,0 kg.

32

33

34

INFRA VERMELHO COM PEDESTALInfra Vermelho com
Pedestal: Suporte para Infravermelho com Pedestal e Dimer
para controle da temperatura; Acompanha lâmpada
Infravermelho ; Com regulagem de altura: mínima 85 cm e
máxima 160 cm; Com rodízios.
JUMP SEMI-PROFISSIONALJUMP SEMI-PROFISSIONAL:
Mínimo de 30 molas; Mínimo de 98 cm de diâmetro;
Garantia 06 meses ;Pintura epóxi na cor preta; Tela Sannet
na cor VERDE; Costurada com linha de nylon;Suporta até
120Kg Uso Semi-Profissional.
MACA FIXA EM FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVELDIMENSÃO: 1,90X70X80 CM COR: BRANCAMACA FIXA
EM FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVEL- DIMENSÃO:
1,90X70X80 CM COR: BRANCA
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MESA AUXILIAR DE FERRO DOIS GABINETES COM
APOIO PARA CABOS PARA APARELHOS DE
FISIOTERAPIA- EM FERRO TUBULAR COM PINTURA
EPÓXI BRANCA.MESA AUXILIAR DE FERRO DOIS
GABINETES COM APOIO PARA CABOS PARA
APARELHOS DE FISIOTERAPIA- Em ferro tubular com
pintura epóxi branca.
Possui 02 gabinetes, com rodinhas e suporte para cabos.
MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICAMESA
AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS
DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA, 40X60x80 Cm, Pintura
em Epóxi, BRANCA
MESA AUXILIAR P/ APARELHOS MÉDICOS - EM " Z "
(COR BRANCA)MESA AUXILIAR P/ APARELHOS
MÉDICOS - EM " Z " (cor branca), estrutura tubular em
formato de "Z", confeccionada em chapa de aço c/ pintura
eletrostática em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada
em estufa e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor
branca, dotada de no mínimo 03 (três) prateleiras e pés c/
rodízios, dimensões aproximadas de 0,60 x 0,45 x 0,85m (C
x L x A).
MINI BIKE PARA FORTALECIMENTO MUSCULARMINI
BIKE PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR, com as
seguintes especificações: Display LCD grande e de fácil
leitura; Sistema de manual de ajuste de tensão;
Computador digital integrado; Funções do painel:
velocidade, consumo de calorias, tempo e distância; Base
antiderrapante nas partes traseira e dianteira; Função de
liga e desliga automático; Peso máximo suportado de
aproximadamente: 115 kg; Compacta, de fácil transporte e
fácil armazenamento; Formas de exercício: Sentado:
exercício para as pernas; Sobre mesa ou suporte: exercício
para os braços, com certificado de garantia.
PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE
(100X100X30MM)PLACAS EM TATAME DE EVA DE
ENCAIXE (100X100X30MM)
RAMPA PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS SURAL
COM ANTI-DERRAPANTERampa para Alongamento de
tríceps sural com anti-derrapante
Dimensões: 45 x 35 x 22cm
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RODA DE OMBROS- CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA
TUBULAR
DE
AÇO
COM
PINTURA
ELETROSTÁTICARODA DE OMBROS- FABRICADA EM
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, Sistema de regulagem de carga
mecânica, Roda ajustável em altura e raio da manopla
regulável, Montada sobre estrutura de madeira para fixação
em parede, Dimensão mínima de 70 cm, com certificado de
garantia.
TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES
(127
VOLTS)TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES
(completo), tanque construído em aço inoxidável c/ no
mínimo 125mm de espessura, dotado de guarnição
protetora lateral; montado sobre rodízios; registro p/
escoamento de água, capacidade de no mínimo 270 litros;
turbina regulável na altura; ducha direcional ou jato direto c/
pressão regulável; ajuste do nível de aeração da água; fluxo
de água de aproximadamente 220 litros por minuto;
consumo máximo 800 VA, motor de 1/2 HP
(permanentemente lubrificado), c/ proteção contra choque
elétrico; alimentação 127v. O produto deverá ter garantia de
no mínimo 12 (doze) meses. Acompanha: Turbina.
TÁBUA EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃOTábua
Equilibrio para Propriocepção com base anti-derrapante
Dimensões: 60 x 40 x 10cm

44

TÁBUA PARA QUADRICEPS PARA ALONGAMENTO E
FORTALECIMENTO.Tábua
para
Quadriceps
para
Alongamento e Fortalecimento.
Dimensões: 66 x 13 x 33cm.

45

TÁBUA PROPRIOCEPÇÃO RETANGULAR COM BASE
ANTI-DERRAPANTETábua Propriocepção Retangular com
base anti-derrapante
Dimensões: 54 x 40 x 10cm.

46

ULTRASSOM
MULTIFREQUENCIALULTRASSOM
MULTIFREQUENCIAL, com as seguintes especificações:
Frequência mínima de de 1.1 MHz e 3.3 MHz; Entrada para
terapia combinada; Potência Mínima de 15 W; Aplicador
leve e ergônomico; Protocolos prontos; Modo pulsado e
contínuo; Ciclo ativo de 5% a 30%; Voltagem: Bivolt
(automático) Registro na Anvisa, TREINAMENTO sob a
utilização do equipamento para técnico responsável;
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VI.

ESTIMATIVA DE PREÇOS
I. O valor máximo para Contratação será de R$ 189.915,34 (Cento e oitenta e nove
mil, novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).
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MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 080/2015
Processo n° 243/2015

O MUNICIPIO DE BATAGUASSU, através do Prefeito Municipal e por intermédio
do Setor de Compras e Licitações e Pregoeira e equipe designada pelo Decreto n°
025/2015, de 13 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Município na edição de
15 de janeiro de 2.015, torna público que no dia 05 de Novembro de 2.015 às 08:00
horas, na sala da Comissão de Licitações, situada na Rua Dourados, nº 163 - Centro,
Bataguassu-MS, realizar-se-á procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, tipo menor preço e de acordo com as condições estabelecidas neste edital
e seus anexos.
No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo
deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da
realização do Certame Licitatório.
1. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Lei Complementar n° 123/06;
1. Demais disposições contidas neste Edital.
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 Aquisição de Aparelho e Materiais Permanentes para o Centro de Reabilitação em Fisioterapia,
para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Bataguassu - MS, conforme
especificações constantes no Edital e seus anexos.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo
correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou
que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante
deste edital.
3.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, terão tratamento
diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo
diploma legal.
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3.3. Os interessados poderão adquirir o edital completo e demais disposições, pelo site
www.bataguassu.ms.gov.br e maiores informações referente ao certame, poderão ser
obtidas junto a Prefeitura Municipal nos seguintes horários 07:00 ás 11:00 horas, no setor
de Compras e Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Bataguassu – MS ou através do
telefone (67) 3541-5105 ou licitabatagua@hotmail.com.
3.4. Que a documentação do credenciamento da empresa (fora dos envelopes), e a
proposta de preços e habilitação sejam apresentadas no mesmo ato, até a data, hora e
local designados neste edital, em envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do
CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres:

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE BATAGUASSU
PREGÃO nº 080/2015
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE BATAGUASSU
PREGÃO nº 080/2015
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

3.5. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes
não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações
faltantes e/ou retificá-las.
3.6. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do
Envelope I - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu
conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.
3.7. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados
que sejam funcionários do Município de Bataguassu.
3.8. Não será permitida a participação de empresas em consórcio no presente Pregão, a
cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente (cópia autenticada);
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4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e
lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.3. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de
procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e
lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo bem como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame.
4.4. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado;
4.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
4.6. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma.
4.7. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária
credenciamento da empresa (fora do envelope), proposta (Envelope I) e habilitação
(Envelope II) dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta
apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando
a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.
4.8 Fica determinado que a empresa deverá apresentar os seguintes documentos para
seu Credenciamento e de seu representante, junto ao Pregoeiro e a Equipe de apoio
quando devidamente solicitado pelo mesmo, sendo que os documentos deverão ser
originais ou em fotocópias autenticadas em cartório ou por funcionário público:
a) Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou requerimento de empresário em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
b) Cópia do CPF e RG devidamente autenticado da pessoa que será credenciada
para representar a empresa no referido Certame;
c) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, desistir
de recurso ou interpô-lo e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente, nos casos que o proprietário ou um de
seus sócios não for o representante;
d) Declaração de Pleno atendimento devidamente assinada pelo Proprietário,
Sócio ou representante legal em papel timbrado da empresa;
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e) Caso a empresa seja ME ou EPP deverá apresentar a comprovação do
enquadramento do licitante como microempresa (ME) e empresa de pequeno
porte (EPP) através de Declaração assinada pelo representante legal da
Licitante, juntamente com seu Contador de que está enquadrada como ME ou
EPP nos termos da Lei, conforme modelo em anexo acompanhada da
Certidão da Junta Comercial.
5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
5.1. Da Comprovação de enquadramento da ME e EPP
5.1.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei
Complementar n° 123/06 e devido à necessidade de identificação, deverão comprovar o
enquadramento no inicio da sessão para obterem os benefícios da referida Lei.
5.1.1.1 A comprovação do enquadramento do licitante como microempresa
(ME) e empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedido pelo Pregoeiro através
de Declaração (ANEXO) assinada pelo representante legal da Licitante e de Contador, de
que está enquadrada como ME ou EPP nos termos da Lei, conforme modelo em anexo,
acompanhada da Certidão da Junta Comercial;
a) A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do item 5.1.1.1 do presente edital, é única
e exclusiva do licitante, o qual se sujeita a todas as conseqüências legais que possam
advir de enquadramento falso ou errôneo, caracterizando-se como crime previsto no art.
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e
sanções administrativas, em especial o art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02.
b) A ausência de manifestação e comprovação no início da sessão, conforme determina o
item acima, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro de
conceder os benefícios da Lei Complementar n° 123/06 aplicáveis ao presente certame;
5.2. Da regularidade Fiscal
5.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
5.2.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE
FISCAL, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5
(cinco) dias úteis contados do momento em que o proponente for declarado o vendedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, mediante
manifestação da licitante para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
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a) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2.1.1 deste edital
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
b) Se as Microempresas e empresas de pequeno porte desatenderem a habilitação
pedida quanto a Capacidade Jurídica, Qualificação Técnica ou qualificação
Econômica, estará inabilitada.
5.3. Do critério de Desempate
5.3.1 – As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n° 123/06, terão
preferência de contratação, adotando-se o critério de desempate diferenciado:
5.3.1.1.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco) por cento
superior ao melhor preço à proposta mais bem classificada.
5.3.2 – Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, ocorrendo o
empate, proceder-se-á da seguinte forma:
5.3.2.1.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar nova proposta no
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
b) O lance apresentado deverá constar em Ata, a qual será devidamente assinada pelo
representante legal da licitante.
5.3.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte (EPP), na forma do item 5.3.2.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese do item 5.3.1.1 do presente edital, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito, nos termos do inc. II do art. 45 da Lei
Complementar 123/06.
5.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5.3.1.1
do presente edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor proposta, nos termos do inc. II do art. 45 da Lei
Complementar 123/06.
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5.3.2.4. A disputa encerra-se caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte oferte
lance menor que o valor ofertado pela licitante classificada em primeiro lugar.
5.3.2.5.Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 5.3.1 do presente
edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, conforme dispõe o §1º do art. 45 da Lei Complementar 123/06.
5.3.2.6.O critério de desempate previsto no item 5.3.1. do presente edital e art. 44 da Lei
Complementar n° 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do §2º do art.
45 da Lei Complementar 123/06.
6. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
6.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro(a) declarará aberta à sessão, oportunidade em que
não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento da DECLARAÇÃO,
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
em Anexo (Essa Declaração deverá estar fora dos envelopes “I” e “II” ) e o recebimento
dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os documentos de Habilitação.
6.2. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à
disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão;
6.3. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro
poderá ser acordado antes do inicio dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro;
6.4. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum
outro poderá ser recebido;
6.5. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos
representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de
habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes;
6.6. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação”
dos licitantes remanescentes, somente após a assinatura do Contrato pelo licitante
vencedor;
6.7. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão
sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)
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7.1 A licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura
apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa, em
(01) uma via, sem emendas, rasuras ou sobrescritos, devendo ser assinada ao seu final e
rubricadas as demais folhas.
7.2. A proposta de preço deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo , e
com até duas (02) casas decimais após a vírgula (R$0,00), apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
d) Marca do equipamento e materiais ofertados, que deverão ser a mesma que será
entregue;
e) Deverão acompanhar a proposta de preço, catálogos ou prospectos descritivos
legíveis do equipamento ofertado, em língua portuguesa, ou devidamente
traduzidos, por tradutor juramentado, constando nos mesmos o item da proposta a
que se refere o equipamento cotado
f) Prazo de entrega, será de no máximo 15 (quinze) dias da data da assinatura do
Contrato.
g) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do
prazo de validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo
será de 60 (sessenta) dias.
7.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
7.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento, conforme ANEXO do edital.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 O Pregoeiro(a) procederá a abertura do Envelope I, contendo as Propostas de Preços,
estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições
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estabelecidas nestes Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE), sendo
imediatamente desclassificadas aqueles que estiverem em desacordo.
8.2. O Pregoeiro(a) classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até
10% (dez por cento), para participarem dos lances verbais;
8.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do
item acima o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas;
8.4 Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço.
8.5 O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo
mesmo, para efeito de ordenação das propostas.
8.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.7. No certame será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelece
o subitem 3.2.1.
8.8. Quando houver discrepância:
8.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e
quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total
corrigidos;
8.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição
prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total;
8.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta
exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública;
8.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilita tórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
8.9.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
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8.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais,
poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital;
8.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o
valor final negociado.
8.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s)
licitante(s) presente(s).
8.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)
9.1 É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um
envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com
prazo vigente, em uma via ou, se preferir, cópias acompanhadas do original que poderão
ser autenticadas pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio.
9.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
9.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação dos seguintes
documentos, nos termos da resolução conjunta PGFN/RFB nº 2 de 31 de agosto de 2005:
c.1) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e á Divida Ativa da União, ou Certidões Individuais até a
expiração de seu prazo de validade;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei, mediante os seguintes documentos:
d.1) Certificado de Regularidade do FGTS (CRS), emitido pelo órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais)
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do
proponente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão de Tributos Municipais)
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do
proponente, na forma da Lei.
g)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT(Tribunal Superior do
Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho –
www.tst.jus.br/certidões).
9.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira
a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da
empresa, e demonstrações contábeis do último exercício social (2014), exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
a.1) Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte:
quando S/A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5º, da Lei
Federal nº6.404/76);
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura
e encerramento do livro Diário do qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei nº486/69),
autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio;
a.2) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do Pregão
apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
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Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa;
a.3) A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar 123/2006, deverão apresentar prova de opção pelo Simples Nacional,
acompanhada da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, relativa ao ultimo
exercício social (2014), e respectivo comprovante de entrega à Receita Federal do
Brasil, ficando dispensada a apresentação dessa declaração a ME ou EPP constituída no
ano do presente certame.
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
9.5. Declarações:
a) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal,
informando que cumpre a proibição prevista no art.7º da CF – ou seja, de que não
utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.
Sugerimos o modelo apresentado em anexo, em papel da própria empresa, contendo o
carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por
pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração. (anexo).
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, que conhece e aceita o teor do edital. (anexo).
9.6. Disposições Gerais da Habilitação
9.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data
de sua emissão.
9.6.2. Os licitantes que possuírem certidões positivas com efeito de negativas, e que
tiverem seus débitos parcelados, caso esteja expresso na certidão, deverão apresentar as
guias de recolhimento, devidamente quitadas. O pregão poderá a qualquer tempo
promover diligências para fins de comprovação.
9.6.3. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.
9.6.4. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja
original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação da sua
autenticidade.
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10 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Qualquer interessado poderá, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do presente pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo
administrativamente, devendo neste caso ser observado subsidiariamente a Lei n°
8.666/93.
10.1.1. Deverá protocolizar o pedido no Protocolo do Município de Bataguassu- MS das
07:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 na Rua Dourados n° 163 – Centro Município de
Bataguassu/MS.
10.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente
instrumento convocatório.
10.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
10.3.1. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da
data fixada para a realização do Pregão, confere ao licitante a sua participação no
procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
11.1 O fornecimento do equipamento e materiais será de no máximo 15 (quinze) dias da
emissão da nota de empenho, sendo a entrega efetuada conforme local indicado na
Requisição.
11.2 O equipamento e materiais deverão se adequar as seguintes disposições:
• O equipamento e materiais deverão ser entregues exatamente como foi
solicitado,
• Não será aceitos o equipamento e materiais que não atenda as especificações,
caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, será desprezada;
11.3 O ato de recebimento dos itens licitados, não importa em sua aceitação. A critério da
Secretaria da Pasta, os produtos serão submetidos à verificação por servidor competente,
devidamente designado. Cabe aos fornecedores a troca ou reposição, dentro de 02 (dois)
dias, dos produtos, que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas
especificações e pesagens estipuladas ou apresentar defeitos ou baixa qualidade,
identificado no ato da entrega ou no período de verificação.
11.4 A Administração Pública poderá se recusar a receber os objetos licitados, caso este
esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância
esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário.
11.5 Os itens licitados terão que estar dentro das normas de legislação vigente de
qualidade/técnica;
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11.6 Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor
11.7. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) que consta nos Decretos 007/2015 e 027/2015,
cabendo a ele(s) toda a Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos previstos neste
Documento por parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.

11.8 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de Licitação,
como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras deste Contrato por
parte das empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por escrito.
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada.
12.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a
liquidação, o pagamento será sustado, até que a adjudicatória tome as medidas
saneadoras necessárias.
12.3 O pagamento fica condicionado que a contratada atenda todas as condições de
habilitação do que diz respeito à regularidade fiscal do item 8.3 das alíneas “d.1” e “d.2”.
12.4. As notas fiscais correspondentes, serão discriminativas, constando o número do
contrato a ser firmado.
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 As despesas resultantes desta licitação, correrão através da rubrica orçamentária:
Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa

10.10.10.302.108.2.086
10.10
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a Proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa do atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de 2
(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações
legais.
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14.2 O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação,
ao inadimplente, de multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5%(meio por
cento) por dia corrido, até o limite de 15%(quinze por cento), calculado sobre o valor do
serviço ou material não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com
as especificações.
14.3. Além da multa, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7° da Lei
Federal n° 10.520/02, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
14.4. O Município de Bataguassu/MS poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento
que for devido, para compensação das multas aplicadas.
14.5. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderá propor à Administração Pública a
revogação ou anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer
direito à indenização, compensação ou reclamação.
14.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o
direito de promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução
do processo, conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer
esclarecimentos relativos à presente licitação, na sala Licitação da Município de
Bataguassu- MS das 07:00 às 11:00 na Rua Dourados n° 163 – Centro - Município de
Bataguassu/MS.
15.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se
subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93.
15.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
16. DO FORO
16.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão
dirimidas no Foro de Justiça da Comarca de Bataguassu - MS, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
17. ANEXOS DO EDITAL
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
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ANEXO VI –DECLARAÇÃO DE MENOR
ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VIII – ACEITA O TEOR DO EDITAL
Bataguassu - MS, 20 de Outubro de 2015

Rosimeire Guirado Angelo
Chefe do Setor de Compras e Licitações
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ANEXO II

MODALIDADE
Pregão Presencial

PROPOSTA DE PREÇOS
Proponente:
Endereço:
Cidade:
Telefone:
ITEM

1

2

NÚMERO
80/2015

TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM

Processo Nº 243/2015
Data:
Rubrica:

Fax:
ESPECIFICAÇÃO

APARELHO DE BONNET DUPLOAPARELHO DE BONNET
DUPLO, fabricado em aço, Pintura eletrostática, Encosto fixo,
Apoios laterais para mãos, Estofado revestido em courvin verde,
Controle de resistências por meio de pesos graduáveis. Duplo para
a execução de exercícios unilateral ou bilateral, alternado e
simultâneo. Acompanha 8 anilhas de ferro ( 1 par de ½, 1,2, 3 kg),
com certificado de garantia.
APARELHO DE LASER SIMPLES
(904 NM
X
50
MW)APARELHO
DE
LASER
SIMPLES,
equipamento
microcontrolado destinado as técnicas de laserterapia e
laseraculuntura; circuito toposcópio p/ localização dos pontos de
acupuntura; possibilidade de operação c/ 03 (três) canetas laser
(Laser Probes); modo de emissão do feixe do laser: contínuo e
pulsado; cálculo automático do tempo de exposição da radiação
laser, ou seja, o tempo necessário p/ depositar a densidade de
energia (joules/cm) requerida na forma de aplicação pontual;
posição FREE: p/ cálculo de tempo necessário, para se a

UNID.

QTDE.

UN

3
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2
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FLS

Folhas:
PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

densidade de energia (joules/cm) requerida na forma de aplicação
por zona ou por varredura (660nm e 830nm); teclado de toque;
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
visor de cristal líqüido alfanumérico; canetas laser tipo 904nm
x
Rua Dourados,
163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
(PO 50mw).

3

4

APARELHO DE MECANOTERAPIA
(BALANÇO
PROPRIOCEPTIVO
EM
AÇO
CARBONO)BALANÇO
PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO, Pintura branca em
epóxi; Corpo composto em aço inoxidável; Lixa antiderrapante:
proporciona segurança durante o seu uso, além de evitar
escorregões e quedas; Modelo: PARA MECANOTERAPIA,
Garantia: 12 Meses: parafusos e colagens sintéticas; 24
Meses: pintura epóxi, acessórios gerais agregáveis; 36 Meses:
Estruturas metálicas e de madeira, soldas, colagens em madeira e
laminações; Base em aço carbono, com pintura epóxi; Com
correntes; Possui faixa antiderrapante na base; Peso suportadoaté
135 kg;
APARELHO DE MICROONDAS CONTÍNUO E PULSADO PARA
FISIOTERAPIA ORTOPÉDICAAPARELHO DE MICROONDAS
Contínuo e Pulsado para Fisioterapia Ortopédica
Equipamento de diatermia por microondas com frequência mínima
de 2,45GHz.
Modos de emissão contínuo-térmico, pulsado-térmico e pulsadoatérmico .
Parâmetros de funcionamento acessados e programados via
teclado e visualizados em display de cristal líquido.
Gabinete metálico com pintura eletrostática.
Braço multi-articulado com sistema de travamento por toque (softtouch).
Porta acessório para o material de apoio e rodízios giratórios com
trava.
Sistema de desligamento controlado pelo paciente.
Memória com área para salvar protocolos personalizados. TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico
responsável;
Acessórios

UN

2
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01 Cabo Conexão Microondas
01 Antena TMW0001 CIR170
01 Braço de Articulação
01 Porta Acessórios
01 Conjunto acionamento SPCD
01 Cabo de Força
01 Termo de Garantia
01 Manual de operação

5

6

SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

APARELHO DE MOVIMENTO PASSIVO CONTINUO CPMAparelho de Movimento Passivo Continuo - CPM - fabricado
em estrutura de aço cromado / aço com pintura eletrostática; Ajuste
de comprimento para ser utilizado em pacientes de diferentes
estaturas. Controle manual.
Memória 05 programas fixos
Controle com possibilidade de operação : MANUAL / CONTINUO /
PROGRAMA
- Manual : Permite selecionar o sentido ( extensão ou flexão ), a
velocidade e para qual ângulo o apoio deve se mover.
- Continuo : Permite selecionar a velocidade e os ângulos de
Extensão e Flexão; e iniciar o movimento do apoio continuamente
no sentido Extensão _ Flexão _ Extensão
- Programa : Permite selecionar através da tecla os programas
gravados na memória ;
Consumo Maximo : 55 VA; - TREINAMENTO sob a utilização do
equipamento para técnico responsável;
APARELHO TNS, FES E BURST, 4 CANAISAPARELHO TNS,
FES E BURST, 4 CANAIS: Equipamento microcontrolado para
aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o
paciente para terapias de disfunções neuromusculares. Possui as
correntes TENS e FES. Modos de operação:
1- TENS: modo normal (TENS: convencional).
2- TENS Vf (TENS com variação automática de freqüência).
3- TENS Vif (TENS com variação automática de intensidade e
freqüência).
4- TENS Ac (TENS Acupuntura)

UN
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5- BURST (TENS modulado em trens de pulso a 2Hz)
6- FES SYNC (FES sincronizado)
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
7- FES REC (FES recíproco)
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
8- FES SYNC Vif (FES sincronizado com variação automática de
intensidade e freqüência)
9- FES REC Vif (FES recíproco com variação automática de
intensidade e freqüência)
Acessórios que acompanham o aparelho:
- 1 cabo de energia ; 1 kit cabos 100 para portáteis;1 maleta
plástica ; 1 bateria ; Eletrodos de borracha condutiva ; 1 manual de
operação digital ; 1 bisnaga com gel .
BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 MM DE
COMPRIMENTOBARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 mm
de comprimento
7

BARRA DE APOIO AÇO INOX
COMPRIMENTO
Material: Inox 304 Expessura: 1' ¼"
Fixação: com 6 Parafusos, 6 Buchas

RETA

1000

MM

DE

8

BARRA DE APOIO INOX L 600X600MM EM INOXBARRA DE
APOIO INOX L 600x600mm em Inox
BARRA DE APOIO INOX L 600X600MM EM INOX, Material: Inox
304
Expessura: 1' ¼"
Fixação: com 9 Parafusos, 9 Buchas

9

BARRA MULTIGYM PARA EXERCÍCIO E PILATESBarra Multigym
para exercício e pilates - Barra Multi tarefas em aço com
dimensões aproximadas de 310 cm de comprimento- possibilita a
execução dos mais variados exercícios, para todos os grupo
musculares do corpo com diferentes níveis de intensidade e
resistência conforme o enrolamento das cordas na barra.
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BARRA PARALELA P/ FISIOTERAPIA - EM AÇOBARRA
PARALELA P/ FISIOTERAPIA, medindo no mínimo 03m de
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
comprimento; estrutura confeccionada em tubo de aço pintado;
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
corrimão cromado c/ 03m de comprimento, 02 (dois) pares de
corrimão cromado após prévio tratamento anti-ferruginoso, dotada
de 03 (três) barras verticais de cada lado, 02 (duas) barras
(corrimãos) horizontais c/ regulagem de altura e largura; plataforma
UN
2
de madeira revestida em piso sintético anti-derrapante; divisão
abdutora central removível; dimensões da plataforma 3,00 x 0,80m
(C x L); altura máxima do 1º corrimão de 0,90m; altura mínima do
1º corrimão de 0,52m; altura máxima do 2º corrimão de 0,40m;
altura mínima do 2º corrimão de 0,15m; largura máxima do
corrimão de 0,60m; largura mínima do corrimão de 0,39m.
BASTÃO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA - JOGO 05 UNIDADES
(EXERCITADOR DE MEMBROS)BASTÃO DE MADEIRA P/
FISIOTERAPIA - JOGO 05 UNIDADES
(EXERCITADOR DE
MEMBROS)
JG
2
Bastao de madeira envenizada colorido e suporte,
Ref. 1096: 1,50m de comprimento.
BICICLETA
ERGOMÉTRICA
HORIZONTALBICICLETA
ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, Painel de controle e monitoração
cardíaca; Pedais com tiras de proteção para os pés; Sistema de
freios magnéticos; Painel de controle com diversas funções;
Sistema de freios magnéticos; Ajuste de distância entre o
banco e os pedais; Pedais com tiras de proteção para os pés;
Peso máximo suportado: 115 kg; Principais funções do painel de
controle:
Scanner: mostra a velocidade, consumo de calorias,
tempo, distância e pulso; Frequência cardíaca: mostra a frequência
do coração; Medida de gordura corporal: exibe uma relação de
gordura corporal, o tipo de corpo e IMC; Calendário: mostra o dia,
mês e ano; Relógio: mostra o horário; Alarme: função de alarme.
Com certificado de garantia.
BOLA DE BOBATHBOLA DE BOBATH, Fabricado em material
látex verde, Suporta até 200 kg, Sistema antiestouro, Bico reserva,
Modelo feijão, dimensão aproximada 100 x 40 cm.

UN
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BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 55 CM
(BOLA SUÍÇA E/OU CINESIOTERAPIA)BOLA FISIOTERÁPICA
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
P/ PILATES
&
BOBATH - 55 CM
(bola suíça Rua
e/ou
Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em exercícios de fitness e
reabilitação em clínicas, academias, centros esportivos e/ou
residências, confeccionada em material vinílico de alta qualidade,
inflável e atóxico, c/ capacidade para suportar até 200 kg (ou
UN
2
superior), medindo aproximadamente 55cm de diâmetro e
equipada c/ sistema de segurança para que mesmo quando
perfurada, a bola não murche repentinamente, isto é, não estoure,
desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha: 01
(uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um) Extrator de
pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um) Pôster de exercícios.
BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 85 CM
(BOLA SUÍÇA E/OU CINESIOTERAPIA)BOLA FISIOTERÁPICA
P/ PILATES
&
BOBATH - 85 CM
(bola suíça
e/ou
cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em exercícios de fitness e
reabilitação em clínicas, academias, centros esportivos e/ou
residências, confeccionada em material vinílico de alta qualidade,
inflável e atóxico, c/ capacidade para suportar até 200 kg (ou
UN
3
superior), medindo aproximadamente 85cm de diâmetro e
equipada c/ sistema de segurança para que mesmo quando
perfurada, a bola não murche repentinamente, isto é, não estoure,
desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha: 01
(uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um) Extrator de
pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um) Pôster de exercícios.
CADEIRA MASSAGE DE METAL PARA FISIOTERAPIACADEIRA
MASSAGE DE METAL PARA FISIOTERAPIA Com estrutura
sólida, segura e de fácil montagem, com vários ajustes,
UN
1
adequando-se a pacientes de várias estaturas.
CANELEIRA 2KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS
EMBORRACHADAS;
PESO
2
KGCANELEIRA
2KG
EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS;
PESO 2 KG

UN
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CANELEIRA 3KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS
EMBORRACHADAS;
PESO
3
KGCANELEIRA
3KG
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS;
3 (67) 3541-5100
Rua Dourados,UN
163 - Centro - Fone:
PESO 3 KG
CANELEIRA 5KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS
EMBORRACHADAS;
PESO
5
KGCANELEIRA
5KG
EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS;
PESO 5 KG
CARRINHO AUXILIAR- COM 1 FORMICA, E 2 BANDEJAS;COM
RODÍZIOS, COR BRANCA.CARRINHO AUXILIARCOM 1
FORMICA, E 2 BANDEJAS;COM RODÍZIOS, COR BRANCA.
DIATERMIA POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO E PULSADO
COM SCHLIEPHAKE (BRAÇO MULTI-ARTICULADO)DIATERMIA
POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO E PULSADO COM
SCHLIEPHAKE (BRAÇO MULTI-ARTICULADO). - Equipamento
bivolt; Opera no modo contínuo e pulsado ;Controle de intensidade
de 1 a 7.
- Controle de sintonia (TUNING) através de LED.
- Controle seletor para modos contínuo / pulsado.
- Saídas para eletrodos de aplicação de ondas curtas (capacitivos
ou de Schliephake).
- Timer com tempo ajustável de 5 a 30 minutos (steps de 5 em 5)
com alarme sonoro ao término da sessão.
- Potência de 380 W no paciente.
- Consumo: 540 VA (máx).
- TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico
responsável;

UN

3
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ENDOPHASYS APARELHO MULTICORRENTES 7X1 TENS FES
RUSSA INTERFERENCIALEndophasys Aparelho Multicorrentes
7X1 Tens Fes Russa Interferencial
22
Registro Anvisa - 10245230014;
Garantia - 12 Meses;
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Voltagem - Bivolt (automático);
Tela em LCD;
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para
os
Rua Dourados,
163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
cabos;
4 canais de saída 80(mA);
Memória com mínimo de 8 indicações de tratamentos préprogramadas;
Correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser programadas
para a auto-inversão durante a metade do tempo;
Correntes disponíveis - TENS convencional e variações nos
formatos da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso (VFP),
da largura e da frequência do pulso (VPF), da intensidade e da
frequência do pulso (VIF) e Burst;
FES com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura (VLP);
Corrente Russa; Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar
Vetorial;
Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid);
- TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico
responsável;
ITENS INCLUSOS
01 Tubo de gel;
01 Conversor de alimentação;
08 Eletrodos silicone 5cm x 5cm;
04 Eletrodos silicone 11cm x 5cm;
04 Envelopes para eletrodo 5cm x 5cm;
04 Envelopes para eletrodo 11cm x 5cm;
02 Cintas elásticas 40cm;
02 Cintas elásticas 60cm;
02 Cintas elásticas 1m;
01 Cabo de conexão ao paciente NMS laranja;
01 Cabo de conexão ao paciente NMS azul;
02 Cabos de conexão ao paciente NMS preto / vermelho;
01 Cabo de força;
01 Termo de garantia;
01 Manual de operação.
PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E CORRIMÃO - EM MADEIRA
(FISIOTERAPIA)ESCADA DE CANTO C/ RAMPA e CORRIMÃO,
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
construída em madeira envernizada ao natural; em formato
Rua"L";
Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
com corrimãos duplos; com rampa e degraus; indicada p/ adultos e
UN
2
crianças; degraus e plataforma revestidos c/ material antiderrapante; 03 (três) degraus de no mínimo 12cm de altura;
dimensões aproximadas de 1,80 x 1,08 x 0,60 x 0,80m (C x C x L x
H).
ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS
(ESCADINHA /
BANQUETA)ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS (escadinha /
banqueta), indicado p/ o uso hospitalar; estrutura confeccionada
em tubo de aço industrial de no mínimo 01" c/ tratamento
fosfatizado anti-oxidante e pintura em epóxi-pó, na cor branco;
UN
10
degraus revestidos c/ piso de borracha e cinta de aço inóx; pés c/
ponteiras de PVC anti-derrapantes; capacidade de carga máxima
de aproximadamente 120kg; medidas aproximadas: 0,40 x 0,40m
(A x L).
ESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE LING AÇO COM
REGULAGEMESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE LING AÇO
COM REGULAGEM, Dimensões: 89 x 47 x 236 cm
UN
2

ESTEIRA
COM
PROGRAMAÇÃO
E
INCLINAÇÃO
ELETRICAESTEIRA COM PROGRAMAÇÃO E INCLINAÇÃO
ELETRICA, Painel em LED com ventilador
Apoio para as mãos com hand grip, Motor mínimo de 2,65
HP.,Garantia:Motor e Estrutura: 2 anos
Demais Partes: 1 ano, Mão de Obra: 1 ano Velocidade 0.8 a
16Km/h. Especificações Técnicas:
Inclinação Elétrica: (0 a 10%) Área útil da lona: 46 x 135 cm,
Sistema de Amortecimento: FLEXtech
Tipo de Painel: 4 janelas em LED e matriz de pontos com o perfil
do exercício.
Informações de Painel: Tempo, velocidade, distância, inclinação,
calorias, batimento cardíaco e perfil.

UN
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Programas: 7 (Manual, Intervals, Rolling, Weight Loss, Fat Blast,
Cardio Burn e Endurance Challenge)
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Monitoração de batimento cardíaco: Sensor de toque das Rua
mãos
Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
(hand grip)
Dimensões:(comprimento x largura x altura) 177 x 85 x 136,5 cm
Peso Máximo do Usuário: 125Kg
Ventilador: Sim
Dobrável: Sim
EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOSEXERCITADOR DE MÃOS E
DEDOS, fabricado em plástico de alta resistência capaz de realizar
UN
2
as manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.
EXERCITADOR PARA PUNHO SEM REGULAGEM: DIMENSÕES:
45 X 11 X 21CM.EXERCITADOR PARA PUNHO SEM
REGULAGEM: DIMENSÕES: 45 X 11 X 21CM.
FAIXA ELÁSTICA COM PEGADA - DIMENSÕES APROXIMADAS
20X5,5X16CM.FAIXA ELÁSTICA COM PEGADA - DIMENSÕES
APROXIMADAS 20X5,5X16CM.

UN
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HALTER EMBORRACHADO - 0,5 KG
(TIPO BOLA)HALTER
EMBORRACHADO - 0,5 KG (tipo bola), fabricado em ferro fundido
c/ acabamento emborrachado, peso aproximado de 0,5 kg.

UN

10

31

HALTER EMBORRACHADO - 1,0 KG
(TIPO BOLA)HALTER
EMBORRACHADO - 1,0 KG (tipo bola), fabricado em ferro fundido
c/ acabamento emborrachado, peso aproximado de 1,0 kg.

UN

10
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INFRA VERMELHO COM PEDESTALInfra Vermelho com
Pedestal: Suporte para Infravermelho com Pedestal e Dimer para
controle da temperatura; Acompanha lâmpada Infravermelho ; Com
regulagem de altura: mínima 85 cm e máxima 160 cm; Com
rodízios.

UN

3
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JUMP
SEMI-PROFISSIONALJUMP
SEMI-PROFISSIONAL:
Mínimo de 30 molas; Mínimo de 98 cm de diâmetro; Garantia 06
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
meses ;Pintura epóxi na cor preta; Tela Sannet na cor VERDE;
Rua Dourados,UN
163 - Centro - Fone:
2 (67) 3541-5100
Costurada com linha de nylon;Suporta até 120Kg Uso SemiProfissional.

34

MACA FIXA EM FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVELDIMENSÃO: 1,90X70X80 CM COR: BRANCAMACA FIXA EM
FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVEL- DIMENSÃO: 1,90X70X80
CM COR: BRANCA

35
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MESA AUXILIAR DE FERRO DOIS GABINETES COM APOIO
PARA CABOS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA- EM
FERRO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI BRANCA.MESA
AUXILIAR DE FERRO DOIS GABINETES COM APOIO PARA
CABOS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA- Em ferro tubular
com pintura epóxi branca.
Possui 02 gabinetes, com rodinhas e suporte para cabos.
MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS
DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICAMESA AUXILIAR DE FERRO
PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E
ESTÉTICA, 40X60x80 Cm, Pintura em Epóxi, BRANCA
MESA AUXILIAR P/ APARELHOS MÉDICOS - EM " Z "
(COR
BRANCA)MESA AUXILIAR P/ APARELHOS MÉDICOS - EM " Z "
(cor branca), estrutura tubular em formato de "Z", confeccionada
em chapa de aço c/ pintura eletrostática em epóxi-pó à base de
resina híbrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado antioxidante, na cor branca, dotada de no mínimo 03 (três) prateleiras
e pés c/ rodízios, dimensões aproximadas de 0,60 x 0,45 x 0,85m
(C x L x A).

UN
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MINI BIKE PARA FORTALECIMENTO MUSCULARMINI BIKE
PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR, com as seguintes
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
especificações: Display LCD grande e de fácil leitura; Sistema
Rua de
Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
manual de ajuste de tensão; Computador digital integrado; Funções
do painel: velocidade, consumo de calorias, tempo e distância;
Base antiderrapante nas partes traseira e dianteira; Função de liga
UN
2
e
desliga
automático;
Peso
máximo
suportado
de
aproximadamente: 115 kg; Compacta, de fácil transporte e fácil
armazenamento; Formas de exercício: Sentado: exercício para as
pernas; Sobre mesa ou suporte: exercício para os braços, com
certificado de garantia.

39

PLACAS
EM
TATAME
DE
EVA
DE
ENCAIXE
(100X100X30MM)PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE
(100X100X30MM)

40

RAMPA PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS SURAL COM ANTIDERRAPANTERampa para Alongamento de tríceps sural com antiderrapante
Dimensões: 45 x 35 x 22cm

41

42

RODA DE OMBROS- CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR
DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICARODA DE OMBROSFABRICADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, Sistema de regulagem de carga
mecânica, Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável,
Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede,
Dimensão mínima de 70 cm, com certificado de garantia.
TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES
(127
VOLTS)TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES (completo),
tanque construído em aço inoxidável c/ no mínimo 125mm de
espessura, dotado de guarnição protetora lateral; montado sobre
rodízios; registro p/ escoamento de água, capacidade de no
mínimo 270 litros; turbina regulável na altura; ducha direcional ou
jato direto c/ pressão regulável; ajuste do nível de aeração da água;
fluxo de água de aproximadamente 220 litros por minuto; consumo
máximo 800 VA, motor de 1/2 HP (permanentemente lubrificado),

UN

30

UN

2

UN

3

UN

2
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c/ proteção contra choque elétrico; alimentação 127v. O produto
deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. Acompanha:
SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Turbina.
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
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TÁBUA EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃOTábua Equilibrio
para Propriocepção com base anti-derrapante
Dimensões: 60 x 40 x 10cm

44

TÁBUA PARA QUADRICEPS PARA ALONGAMENTO E
FORTALECIMENTO.Tábua para Quadriceps para Alongamento e
Fortalecimento.
Dimensões: 66 x 13 x 33cm.

45

TÁBUA PROPRIOCEPÇÃO RETANGULAR COM BASE ANTIDERRAPANTETábua Propriocepção Retangular com base antiderrapante
Dimensões: 54 x 40 x 10cm.

46

ULTRASSOM
MULTIFREQUENCIALULTRASSOM
MULTIFREQUENCIAL, com as seguintes especificações:
Frequência mínima de de 1.1 MHz e 3.3 MHz; Entrada para terapia
combinada; Potência Mínima de 15 W; Aplicador leve e
ergônomico; Protocolos prontos; Modo pulsado e contínuo; Ciclo
ativo de 5% a 30%; Voltagem: Bivolt (automático) Registro
na
Anvisa, TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para
técnico responsável;

UN

2

UN

1

UN

2

UN

3

VALOR TOTAL :
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da proposta de _____dias, com pagamento
através do banco ___________ agência nº _____ c/c nº _____________.
Bataguassu / MS, 26 de outubro de 2015.
Prazo de entrega dos materiais / serviços _____ dias, após a assinatura do contrato e/ou
documento equivalente.
_____________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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CARIMBO
CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO N° .............................
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE ............ E A
EMPRESA ........................,
ICONTRATANTES: "PREFEITURA MUNICIPAL DE ................, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede à Rua ................, ......, inscrita no CNPJ sob o n°
......................,.doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, o Sr. ....................., brasileiro, casado, portador do RG n° .................,
devidamente inscrito no CPF/MF n° ................, residente e domiciliado à ............, n° .......,
nesta cidade de ................, Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDO MUNICIPAL DE
SÁUDE,
Pessoa
Jurídica
de
Direito
Público,
com
sede
na
Rua
................................................................ neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o
Sr. ....................., brasileiro, casado, portador do RG n° ................., devidamente inscrito
no CPF/MF n° ................, residente e domiciliado à ............, n° ......., nesta cidade de
................, Estado de Mato Grosso do Sul e a Empresa ............................, estabelecida à
Rua ......, na cidade de ......., Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n° ...., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por
............................................. residente e domiciliado à Rua ................., n.º .......... no Bairro
.................... nesta cidade, portador do RG n.º ..................................... e
...................................., ajustam o presente Contrato, mediante às cláusulas e condições
aqui estipuladas.
II FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições
nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações, de
conformidade com o Pregão n° 080/2015 do Processo n° 243/2015, que faz parte
integrante deste.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Aquisição de Aparelho e Materiais Permanentes para o Centro de Reabilitação em
Fisioterapia, para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Bataguassu - MS,
conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÖES DAS PARTES
2.1 – Compete a CONTRATANTE:
2.1.1 - Acompanhar a entrega do aparelho e materiais, efetuado pela CONTRATADA,
podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega,
PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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devendo o responsável pelo recebimento do equipamento e materiais informar
imediatamente à Secretária, sobre eventuais irregularidades, tanto no tocante a entrega.
2.1.2 - Comunicar ao representante da CONTRATADA toda e quaisquer irregularidades
constatadas referente a entrega e qualidade do equipamento.
2.2 – Compete a CONTRATADA:
2.2.1 – Entregar o equipamento e materiais, em perfeito estado de conservação, devendo
atender as descrições e especificações elencadas na proposta de preços.
2.2.2 - Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviços
e pessoas direta ou indiretamente empregados pelos mesmos, assim como por ações e
omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição deste contrato
criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/subcontratado e a
CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos
subcontratados.
2.2.3 - Arcar com ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou
securitárias, incidentes sobre os produtos objeto deste Contrato.
2.2.4 - Transportar adequadamente o equipamento e materiais até o local de entrega
indicado pela CONTRATANTE.
2.2.5 - A CONTRATADA fica obrigada durante o prazo de vigência do presente à manterse em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação,
de cadastramento e qualificação prevista na licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÖES DE FORNECIMENTO E DA ENTREGA:
3.1 – A entrega no local estabelecidos pelo Setor de Compras do MUNICÍPIO DE
BATAGUASSU – MS, sem qualquer custo.
3.2 - O fornecimento do equipamento e materiais deverá ser efetuado mediante requisição
emitida pelo setor responsável, devidamente autorizada pelo funcionário responsável do
setor de Compras.
3.3 – O equipamento e materiais serão conferidos no momento da entrega. Se a
quantidade e a qualidade do mesmo não corresponder às especificações exigidas neste
Edital, o mesmo será devolvido à contratada para substituição, no prazo máximo de 02
(dois) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
3.4 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do
equipamento e materiais obrigando-se a repor se apresentar defeito ou for entregue em
desacordo com o apresentado na proposta.
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3.5 – Relativamente ao disposto no presente tópico, aplica-se, também, subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei n° 8.078, de 11.09.90 – Código de Defesa do
Consumidor.
3.6. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) que consta nos Decretos 007/2015 e
027/2015, cabendo a ele(s) toda a Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos
previstos neste Documento por parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.
3.7 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de Licitação,
como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras deste Contrato por
parte das empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por escrito.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÖES DE PAGAMENTO
4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$............... (............................
reais).
4.2. Os preços serão fixos e presumem-se inclusos todos os tributos incidentes ou que
venham a incidir sobre o produto, inclusive despesas com fretes, carga e descarga, no
local que a Prefeitura designar e outros.
4.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
4.4 - As Notas Fiscais/Fatura correspondentes, serão discriminativas, constando o
número do contrato a ser firmado;
4.5 - O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços até o limite de 25%
do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
5 – O Contrato terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assinatura do
contrato, sendo que este prazo poderá ser prorrogado ou aditado.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO
6.1 A despesa decorrente da execução deste Contrato, correrá à conta das Dotações
Orçamentárias:
Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa

10.10.10.302.108.2.086
10.10
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
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7.1 - Sem prejuízos das demais penalidades previstas na Lei no. 8.666/93, será aplicada
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor da despesa, se houver
atraso injustificado na entrega do equipamento.
7.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, caso haja
recusa na entrega do equipamento licitado, independentemente de multa moratória.
7.3 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria do MUNICÍPIO DE
BATAGUASSU - MS, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva
notificação.
7.4 - Se após aplicadas estas penalidades a empresa persistir no não cumprimento do
prazo para entrega dos equipamentos estabelecido no item 11.1, o contrato será
rescindido sendo convocado o Licitante que ficou em segundo lugar nos itens vencidos
por ela.
7.4.1 – Os preços permaneceram inalterados, conforme Artigo 64, Parágrafo 2º da Lei
8.666/93, onde diz “... convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços...”
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8 - A rescisão contratual poderá ser:
8.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei no. 8.666/93;
8.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência da Administração.
8.2- A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão pela Administração,
com as conseqüências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo da
aplicação das penalidades a que alude o art. 87 da mesma Lei.
8.3 - Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei no. 8.666/93 e
posteriores alterações.
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
9.1 - Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará
a publicação do resumo deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
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10. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão
dirimidas no Foro de Justiça da Comarca de Bataguassu - MS, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas
testemunhas.

Bataguassu – MS, ....................................2015
Prefeito Municipal
CONTRATADA
Testemunhas :
1)____________________

2)_______________________
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ANEXO IV
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
A empresa _______________________ por intermédio do seu representante ou procurador
declara ao Município de .................... – MS que atende a todas as condições de habilitação no
Processo Licitatório n° ............../2015 - Edital de Pregão n° ............../2015.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE HABILITAÇÃO
(assinalar somente quando for ME e EPP e estiver a documentação fiscal irregular)

Sou Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaro que possuo restrição da
documentação exigida, para efeito da comprovação de regularidade fiscal.

Local e data.

___________________________
assinatura e numero da identidade do representante legal e CNPJ da empresa
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
( EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES)

A
Empresa________________________________________________,
CNPJ
N.º
_______________, (endereço completo) ___________________________________ Nº_______,
Bairro________________________, Cidade _________________-_______- neste ato representada
por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante por procuração, o Sr.
______________________________________, brasileiro, (estado civil)__________________,
profissão____________________, portador da Carteira de Identidade nº ____________- SSP
______, inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________________________, no uso de suas
atribuições legais, declara que a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da
legislação informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos
supervenientes impeditivos à habilitação,decorrente do Pregão Presencial nº _____/2015.
__________– ______, _____ de _______de 201....
...............................................................................
Assinatura do(a) representante da Empresa
Nome:__________________________________
nº do CPF _______________________-_______
e Nº RG _______________________SSP/_____
┌

┐

└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MENOR

A
Empresa________________________________________________,
CNPJ
N.º
_______________,(endereço completo)___________________________________ Nº_______,
Bairro________________________, Cidade _________________-_______- neste ato representada
por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante por procuração, o Sr.
______________________________________, brasileiro, (estado civil)__________________,
profissão____________________, portador da Carteira de Identidade nº ____________- SSP
______, inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________________________. Declara que
não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da
Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, sob a nova redação da
Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.
__________________ – _______, ______ de _________ ______ de 20....

....................................................................................................
Assinatura do(a) representante da Empresa
Nome:___________________________________
nº do CPF _______________________-_______
e Nº RG _______________________SSP/_____

┌

┐

└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A
Empresa
____________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n°
____________________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° ____________________
expedida pela SSP/____ e de CPF n° _________________________________ DECLARA, para fins do disposto no
item 4 do Edital Pregão Presencial n° _____/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
(
(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(localidade)_______, de ____________de ____.
.....................................................................................................
Assinatura do(a) representante da Empresa
Nome:___________________________________
nº do CPF _______________________-_______
e Nº RG _______________________SSP/_____
┌

┐

└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘
_____________________________
Carimbo e Assinatura do Profissional
(habilitado no CRC- Conselho Regional de Contabilidade)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa
licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e habilitação, a qual deverá ser
entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº123/06.
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ANEXO VIII
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. ........................................,
sediada ................. (endereço completo) ......................, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor
completo do edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações
necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

(a) ...............................................................................
nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

......, .. de ........ de 2......

.............................................................................
Representante Legal da Firma
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