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UNIDADE APARELHO DE GLICEMIA COM 01 MONITOR, 10 TIRAS DE k,!iJiI..I ::...

10 LANCETAS E ESTOJOESPECTFTCAçÕES TECNTCAS: TrpO DÂ

AMOSTRA: SANGUE FRESCO TOTAL; TEMPO DE MEDIÇÃô: 5

SEGUNDOS (COM A TIRA DE TESTE DENTRO DO MONITOR E :1)

SEGUNDOS COM A TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR); FA!l!:,,r - i
MED|ÇÃO: 10 A 600 MG/DL; CONDIÇÕES Or UrOlçÃC: .+1ü!riJ ,,,

+4OSC; CONDIÇÔES DE MEDIÇÔES DE UMIDADE RELATIVA i}I"- I :' 1.

85% DE UMIDADE RELATVA DO AR. VOLUME DA AMOSII.II tI::
SANGUEj 1- 2UL; FATXA DO HEMATÓC|TO: 25 - 55% (fdcr[ir,] :r !.
DOMONITOR) Ê20-7Oo/o (MODO FORA DO MONITOR); CA'r 1.Í ,. ,-l'

DE MEMÓRIA: ATÉ 340 RESULTADOS COM DATA E [1ORA., FQ .i-: :i
ENERGIA: UMA BATERIA DE LITIO DE 3 VOLTS (TIPO CF: 2f.)3 J r;

DESLTGAMENTO AUTOMÁTICO: 2 MTNUTOS; COD1FNCÉ,ÇÀ(: t-i::'i ,r l
DE CH|P DE CÓD|GO; MEDTA DOS RESULTADOS DOS U!-Tthlci:.",, t,' ,

30 DIAS; MEDIAS DOS RESULTADOS ANTES E DEPOIS DAS F.:; :,(. - ..

DOS ULTIMOS 7, t4E3O D|AS; BOTÃO DE ROLAGE4M DE rV[ :

MARCADOR ASTERISCO PARA TESTES REALIZADOS EM LêrT; L)'r ,.',
PARA SEGUNDA GOTA DE SANGUE EM CINCO SEGUNDOS, i-'à1:.: :

PRIMEIRA GOTA NÃO SEJA SUFICIENTE.; LIGA E DESLIGA

AUTOMATICAMENTE AO INSERIR E EJETAR A TIRA DE TiSTi; ,r.' ;" :.

VE}.ICIMENTO DE TIRAS

LINTDADE

0 UNIDADE

I.INIDADE

LN'iIDADE

AUTOCLAVE DIGITAL 40 LITROS11O V COM BANDEIJA INTERNÂ E

HASTE DE DESPRESSURIZAçÃO. COn BRANCA. CAPACIDADE MirllMl
40 LITROS

BALANÇA ANTOPOM ETRICA ADU LTO.

Opera ão mecânica, até 150 KG com réguade até 02 mêtros

BALANÇA MEDICA ANTOPOMETRICA DIGITAL, SUPORTA ATÉ

2OOKGPASAGEM MINIMA O2KG, FUNçÃO TARA, DISPLAY OTJ UI{:: :,1.,

ALIMENTAçÃO BIVOLT, PLATAFORMA E COLUNA EM AÇC) CÉ..ii:Ii'iI .-'

PÉS REGULAVEIS, TAPETE ATIDERRAPANTE.

BTOMBO TRTPLO COM RODIZIOS, CONFECCIONADO EM AÇil

i l{\*OXIDAVELPÔSSUI ESTRUTURA DE AçO REDONDÔ [l,rr5 [:tii,. 1

I apRoxrÍvraoas or rg,OsMM E PAREDE NA DIMENSÃC }[ ., i I

CÜM ACABAMENTO POLIDO CORTINAS PLASTICAS DE Ii'\I,.. .],. . -!

0

L

I.]NiDADE

T]'].JIDADE

BRANCA OPACA, ABA CEN TEIRAS EM MATEITI*],,

1. O§JEÍ|VO.

1.1. Rêgistro de preços para aquisição dê EQUIPAMENTOS HOSPITATARES PARA AS UNIDADE§ tlE.$ÀLisÊ:
, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.1,1. Estimativas de consumo individualizadas:

BALANÇA DtGrrAL TNFANTTL. CAPACIDADE DE NO MiNlr"4Õ l.41.:l

CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO, DISPLAY LED ü6 t'[i'':' ]':

DIMENSÕES APROX. 540 X 29OMM POSSUI TARA, PÉS RELiL!i.II !1I.i:,

COR PREDOMINANTE BRANCA.

rl?flos Renato dos S, lelxerrâ
iecreiário Municipal de SaúC'

Bocaiúva/L4G
P"'t")'' not''"t"o'

QUANTIDADE DESCRIC
50

6

l0

40
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PLASTICO E POR FIM ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO DE Ê.7

GRAUS DANDO CARACTERFISTICA DOBRAVELAO EQUIPAMENTO E

RODAS COM APROXIMADAMENTE sOMM DE DIAMETRO

BRAçADEIRA PARA INJEçÃO EM INOX,BASE FIXA EM QUADRiPi
INOXIDÁVEL TUBO INFERIOR INOXIDÁVELCOM DIMENSÕES

APROXIMADAS DE 22,22MM DE DIAMETRO, REGULAGEIiT DÂ ÂI,TUF..i!.

POR MANDRIL, TUBO SUPERIOR INOXDÁVEL COM CONCI{A ER4 X'i]
INOXIDÁVEL COM REGULAGEM POR MANíPULO. MEDIDAS
APROXIMADAS: ALTURA MíNIMA O,SOMT E 1,15MT MÁXIMA.
CAIXA TERMICA 15 LITROS COM TERMOMETRO
Material: Polietileno lsolante: Poliuretano (PU) Alca Supe.ior; Fâr:
transporte Termômetro Digital: Máximo e Mínimo Faixa de
temperatura: -50 + 70 e Precisão: t 1eC Medidas: E>lerna

aproximadas : Ax Lx C : 30x29x46cm Medidas: lnterna Ax i- r i: :

22x24x39 cm Peso/ Unidade: 2,800 Kg

CAIXA TERMICA 38 LITROS COM TERMOMETRO
características: Capacidade: 38 Litros Material: Polietileno, lsolante
Poliuretano (PU)Termômetro Digitâl Máx. e Mín. Faixa de
Temperatura: -50 + 70 "C Marca: Novotest.br, Medidas externas A x L

x C: 40x4x58 cm
CAIXA TERMICA 8,5 LITROS COM TERMOMETRO
Caixa Térmica 8,5 Litros com Termômetro Digital de Máxinrc e

Mínimo à prova d'agua -50 até 70'C -, fabricada em plástico de ettõ

resistência e internamênte revestida de poliuretano, inclusive ,rra

tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Possui urn termômetrú
externo que mostra a temperatura atual, mínima e máxirna do
conteúdo sem recisar abri-la.
CARRO MACA LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA RECLINÁVEL,

GRADES LATERAIS DE ABAIXAR E SUPORTE DE SORO. DESCRIÇÃC

Estrutura tubular em aço redondo Rodas de 4" sendo 2 com fÉêios

Pintura eletrostática a pó (Epóxi) DIMENSÔES: Comprimentc!; 2,00!'n

Largura: 0,60m Altura: 0,80m DIMENSÕES DO LEITO: Comprirítentü:
1,85m Altura: 0,55m
COMPUTADOR MINIMO 1GB, MONITOR DE LED 19 POLEGADAS,

MEMÓR|A RAM 8 GB Computador desktop com processador no

mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos,8 thereads e frequên';ia r-;e

3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface Ê{le
NVMê M,2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de,{ íjB
cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operanilo ein

modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ÀT)!

MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecicios e

divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que deÍii:e c:
padrões existentes. Possuir pelo menos l slot PCI-EXPRESS 2.ü xXh oir

superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, eonr

acionador instalado no gabinete. O adaptãdor dê vídeo integradr:r

deverá ser no mínimo de 1GB de memória. Possuir supoÉe ao

MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendicÕ.

Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital dc

binada de

j. .\dnato dos §. laxerra
-r.ii:irio l\.4unicjpal de Saúde

Btcaii)veli!3

30 T]NIDADE

20 LTNIDADE

l0 TINIDADE

20 UN]DADE

I.]'NIDADE

LNIDADE

tipo HDMI dis la PORT ou DVl. ,l Gâê _l
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disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas cam fio e
mouse USB,800 DPl,2 botôes, scroll com fio. Monitor de LÊD 19
polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas cle vioecr
HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mÍnim,.:, +i,
178" . lnterfaces de rede 10/100/1000 e WlFl padrão |EEE 802 11
b/C/nlac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte
compatível e que suporte toda a configuração exiBida no itern,
Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horiaontai.
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse ü
monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, flreta úú
cinza, e manter o mesmo padrão de coR

CONCENTRADOR DE OXIGENIO, visor com temporlzac3or, r'r*.: r ;:

irrtegrado, com controle remoto, fluxo por litro até 05 lltrüs, ,, .,

sãída, 4O-70kPa, Concentração de oxigênio '.91o/o ! 4o/o

CUBA ASSEPSIA INOX 150M1 Em aço inoxidável redonda.
DETECTOR FETAL DE MESA.. Frequência Nominal: 2.0MHe; "
Frequência de Operação:2.0MHz t 10%; . lnlsrri6rde de Saídr de
ultrassom:

ESCADA COM 2 DEGRAUS.

Escada em estrutura de aço tubular, pés com ponteiras em borracha
PVÇ degraus em madeira compensado revestidos corn materia!
sintético entiderrapente, pintura eletrostática. Medidas aproximadas
38x35x33.
ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO com manômetra
mecânico tipo relógio, mostrador graduado mmhg, fecho em \,ê::i4.
braçadeira em nylon antialérgico, tubo flexível lsento de látex,
manguito pêra fabricados sem emendas e subpeças, corn bcrrach:)
sintética, acondicionado em bolsa apropriada, aprovado e certlfi..:air

ela ANVISA

ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE lNFANT|Lcorn manômetr*
mecânico tipo relógio, mostrador graduado mmhg, fecho êâi vei.rc.
braçadeira em nylon antialérgico, tubo flexível isento de látex,
manguito pêra fabricados Esfignomanômetro aneroide pediátrlco,
com manômetro mecânico tipo relógio, mostrador graduado m;'ahg,
fecho em velcro, braçadeira em nylon antialérgico, tubo flexí.rei ise:'itc
de látex, manguito pêra fabricados sememendas e surbpeças, con'r

borracha sintética, acondicionado em bolsa apropriada, aprovac!o e

certificado ela ANVISA.

ESTESIÔMETROConjunto de Monofilamentos dê Sêmrnesl,Veirrs'ie11

para teste de sensibilidade, dotado de seis canetas com filarnr:nt,:: 1+

diferentes calibres
ESTETOSCOPIO DUPTA ADULTO

COMPOSIçÃO MíNIMA: Auscultador: Cabeça dupla pernnite

auscultação de sons em alta e baixa frequência; Anel: Possui ânei ã!':t:

frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente; Hastes: 5ãc

leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e
desempenho; Olivas: Macias em silicone que se ajustam ao canai

auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca c.ia u;i'i
o:Éeml a de alumíniú

i,:rrios Renato dos S. l-elxeira

Secretário Municipal de SaÚde

Bocaiúva/[]G

l0 IJNIDADE

30 LTNIDADE

15 L]}IIDADE

30 TNIDADE

t80 UNIDADE

T'NIDADE

I-NIDADE15

ITNIDA-DE60

excelente vedação acústicâ b
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FOC0 REFLETOR AMBULATORTAL, tLUMtNAçÃO EM LED E t{ê.51 !
FLEXIVEL

Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. " Ccir
haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferiôr
pintada. o Altura variável entre 100 a 150 cm. . Pintura em epáxi a

250'C de alta resistência. . Base do pedestal com 04 rodízios
proporcionando maior sustentação e segurança ao equiparnento. n

Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. , LâírFêcn
de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg.

MESA GINECOLOGICA SIMPLES

estrutura tubular em aço redondo, leito estofadado dividicl: ern (l.i
pârtes. Encosto e apoio de pés reguláveis, porta coxas, com âÍrurâ
re lável.Dimensões aproximadas: 0,50 x 1,85 x 0,80 rí.
MICRONEBULIZADOR ADULTO

Máscara em PVC atóxico, copo adaptável, extensor com cone:<áo
universal a rede de ô2.
MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICOMáscara em PVC atóxico" ;r..,.r
ada táve extensor com conexão universal a rede de 02
MINI INCUBADORA

Capacidade até @t indicadores biológicos e voltagem automática, cicio
24 ou 48 horas (vapor)frequência 50/60 hz, temperatura máxlma
incubação 60eC.

NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAíDAS

Cornpressor tipo pistão auto lubrificado, isento de óleo, motor
monofásico, bivolt, alça para transporte, acompanha 4 kits de
n eb u liza o com letos, certificação I N METRO.

OTOSCOPIO SIMPLES com 10 espéculos reutilizáveis, ãlinnêntâÇão
carregador de mesa com bateria de lítio, e estojo. Características
principâis: lluminação: luz amarelada (Led Branco Quente) Opcicnal:
Luz Branca (LED Branco Frio) Tensão elétrica: 2,5 V Corrente e:étritÉ
20 mA Fluxo luminoso: 15.000 mcd

OXIMETRO DE DEDO PORTATIL

lnformações Adicionais: - Tela tipo Sp02 - Painel OLED em cor -
Desligamento automático - 2 Pilhas alcalinas 1.5V AAA; - Sensor de
direção da tela (4 posições); - Resolução: 1%; - Faixa de medição: 3696

- 99% - Medidas: Comp: 6cm x Larg 3,5cm x Alt 3,2cm - Peso: 29g

sem ilhas
POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE

Poltrona totalmente articulável permlte deixa-la na posição que

desejar, muito confortável possui braçadeira regulável, totalmente
estofada, é bastante resistente, suportando um peso de ate 13Ü

quilos, e pode ser movida facilmente. - Peso: 16KG - Cor: Azul, hrancr:,
preto e verde água. - Braçadeira: Aço inoxidável com capa estc{eria i:.

com regulagem de altura por manípulos - Dimensão deitada: 1",62."

,95 x O,75 x 1,20 (CxLxA

anodizado. ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS Cores: Azul, Verde, \/:r:,i', r:.,

Preto Tamanho: Adulto Diametro Auscultador Cardiológico,I: . ,r ,"'. ,

4,5 cm I 3,2 cm Comprimento total: 77 cm Peso: +,1- A,77Ag,

anual de lnstruções: SimAccmpanha M
20 UN]DADE

5 TTNIDADE

100 TNIDADE

100 TINIDADE

l0 TJNIDADE

10 IJNIDADE

30 LNIDADE

60 UN]DADE

UNIDADE02

0,75 x C,55 (CxLxA) -Dimen

r. heil,i" oos s. TqxirlS
....íiilc, i',,unicrpal de Sauoe

P,âÇaiúva/IIG
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Dimensão do encosto:78cm x 52cm (AxI) - Dimensão do assertr-'
55cm x 45 cm (LxP - Material:
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL

Termômetro clínico digital, haste flexível, resistente à água, com a,rist
softoro, memória da última temperatura gravada, tempo totai dâ
medição da temperatura de 90 a 120 segundos, desligamento
automático, ecologicamente correto.
TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO.3 em 1: tíecJição cle

temperatura: corpórea, ambientes e superfícies.lnfrâvermelhô -

medição instantânêa .Alarme de febre .30 memórias oVisor Coior
Glow, display do termômetro muda de cor conforme a temperatu:.ã
indicada, facilitando a leitura: =37,5pC - Verde >37,5pC - Vermelhc

LTNIDADE TERIVIOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL TEMPERATURA
AÍ\,IBIENTE
Câracterísticas: - Medição rápida da temperatura; - Visor de crista!s
líquidos (LCD) de 3 dígitos de fácil leitura em dois mostrâdorêsj -

Alarme Sonoro (de 1em l minuto); - Cabo extensor 1,80 m; - Altê
precisão de medição; - lntervalo de medição: escala -50s.C 6 +7§e.f; .

Escala lnterna: -20+70"C; - Escala Externa: -5Or70"C; - Resoiução: 1"C

tr"F; - Precisão: t1"C / t1'F; - Alimentação: 01 Pilha AAA {não lnclusal:
- Medidas aproximadas (AxLxP): 110x70x20mm;

100 LINIDADE TESOURA tRtS 12CM.EM AçO tNOX

JUSTIFICAT|VA É OBrEnvo:lú co§T*eiAeÀô. r''rr:r' r': ::'ir:: iir'.r:ri;:

Trata-se de solicitação de procedimento licitatório por pregão eletrônico por registro de preços, u;si.,r

que não podemos mensurar a quantidade exata que será adquirido no ano e êste quantitativü iri
baseado na quantidade de Unidades de Saúde e do estado de conservação em que se encontran'i os

equipamentos nas mesmas.

Vale ressaltar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para suâ promoção, proteção e recuperação, poí este rmotivo far.-se

necessário o processo licitatório através de pregão eletrônico por registro de preços urna vez qr* ê

Sêcretaria Municipal de Saúde não consegue prever a quantidade necessária

20

?,tl It, ijllv

5t2/.)2)

2.1. A aquisição de equipamentos médicos-hospitalares visa atender as necessidades e demandas Cas

Unidades Básicas de saúde, sendo elas: Zequinha Veloso, Edson Nominato Filho, Filhinha de Zuó,
Dona Judith, Cicero Dumond, Dicmézio Pimenta, São João, Alto Belo, Elisa Ferreira Leite, Sentinêlã.
Centro Comunitário Paulo Vieira Souto e Estratégia Saúde família Bonfim. É irnportante frisar que os

referidos equipamentos são utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas n*s
Unidades no quê tange ao atendimênto a pacientes da rede Sistema Único de Saúde, sendo, desse,

modo, elementos essenciais para a execução, com qualidade, eficiência e rapldez, dos serviços *
atividades inerentes ao atendimento à população de Bocaiuva.

§. Táxelrii

180

I5

3. CrÂSgrFrCAçÃo DO§ §EflS CâMUN§. , ', '
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3,1, A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do a!'tigo 1a, cle l Êj

10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objeti'ra e qüê :is
unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

4 EI{TREGÂ.f

4.1. O prazo de entrega dos bens é de ate íür(iiêil dias, em conformidade com o este Termo de Referê:,.-. ., ,.

Emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pela Sêcretaria Municipal demandante, O local de entrega sÊrá 1.1.tr:. rl

com a secretaria demandante.
4.2,
4.3. Os hêns poderão ser rejeitados, no todo ou em partê, quando em desacordo com as especificaçiie:: :'-,, ,i.'r,

neste Íermo de Referência e na proposte, devendo ser substituídos no prazo de até il&l{iiiii&} di:s. , ., ' .

notifi.ação da contratada, às suas cusras, ser prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. O recebimento do objeto não exclu! a rL::pilrsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes i: !i,.:'r- .

execução do contrato.

5. OBRIGAçÔES DA COAITRATANTE.

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e flrrna
estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá po, quaisquer compromissos assumidos pela Contratada ccm têrc.iíos, :. ril;
que vinculados à execução do prêsente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a tÉÍceiFí1, {,,f
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6, oBRIGAçÕESDACoNTRATÂ0À , , i' r -i, ;*. :

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigaçôes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, .1ssüir,iÍ
corno exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, âinda:

6.1".1, Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local coristaâtes

Te!'mo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as inciicaçÊ

referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ârtigos !2,13 e 17 a ?."i

do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

6.tr.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensasl no prazo fixado neste Termo de Referência, ! 1]:rj:rf':i i:'.

avarias ou defeitos;

peÉFctÍllea D€

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máxiíno de 24 (vinte e quatro) horas que

nto do p
cede a data da entreg

11,
os motivos que impossibilitem o cu me

*"Abl'lO2t)

previsto, co mprovação;

5,1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. Recêber o obieto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus enexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriarnsítte .üii! ::!
especificações constantês do Edita' e da proposta, para fins de aceiteção ê recebimento definitivo;
5'1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidadês verificadas no {rhiàt(l
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/sÉrvidrl;
especialmente designado;
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1G,5. Será considerada data do pagamento o diâ em que constar como emitida a ordem bancária para paãar:Êrtfl

10.7. Constatando-se a situação de irr.:dularidade da contratada, será providenciada suâ notificação, por escritu,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua drfe-ca. ü
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8' Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consuitâ
on-line mediante consulta aos sÍtios eletrônicos oficiais para identificar possÍvel suspensão temporária -de
participação em licitação, no âmbito do ór'gêo ou entidâde, proibição de contratar com o Poder Público, bem cornc
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.29, da lnstrução Normativa ne 3, de 26 de ábrii 

"4ê
2018.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicávei.

10.12.1. A Contratada regulârmente cptante pêlo Simplês Nacional, nos termos da Lei Complementar ne 123, ne

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrengidos por aquele re8i.!'i€. Nú

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de Cocumentô oflciai, la
quê faz jus ao tratamento tributário favcrecidc previsto na referida Lei Complementar.

PEEFEITUEA DE

11. DO REAIU§ÍE, i ' I ' :: :: ''

11.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante â vigência da Ata do Rêgistro de Preços, salvo as situaçõe:
prêvistas em lei que tratam da revisãc e do reequilíbrio de preços.

t1,2. A revisão dos preços poderá oc,.rrrer quando da incidência das situações previstas na alÍnea "d" do inciso ll ,-

do § 5.p do art.65 da Lei n. 8.666/93, devidamente comprovãdas e se dará se8uinte forma: apresentôÇãs de

notas fiscais comprovando o aumentú e pesquisa de preços atualizada realizada pelo setor de compras.
11.3. Na ocoÍrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mêrcado, o municíplo notifica.á ê

fornecedora com o primeiro menor preço registrado parâ o item visando à negociação para a redução de preçcs e

sua adêquação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
11.4. Dando-se por infrutífera a negoclação de redução dos preços, o município formalmente desonerará +

fornecedor em relação ao item e canceíai:á o seu rêgistro, sem p§uízos das sanções cabíveis.
11.5. Cancelãmento do Registro de preças. Â.juízrr do Município poderá ser cancelado o re8istro de preçcs pa:'a ;
item e abrir nova licitação para a aquisiçj,r úu.or'rratação ao produto objeto de istrô, seri q!ê ca l:.. i-

;w'jli','.-'

recurso ou indenização

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sÍtios êletrônicâs üíic!'r:!
para verlficar a manutenção das condiçôes a,i habilitação exigidas no edital.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, â contratante deverá cômunlcar ac;
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quento à inadimplência da contratâda, bem con-lo qr.;anlo
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessárics para
gaíantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a ca,)rratantê deverá adotar as medidas necessárias à rescisâo contíatüa! níjs
autos do processo administrativo correspcndente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execuçâo do ôbjeto, os pagamentos serão realizados normalmente, eté que se decida peia

rescisão do contrato, caso a contratâda não regularize sua situação de habilitação.

10.U.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por :'not:ir,: :.:
economicidade, se8urança nacional oir cutro de Interesse público de alta relevância, devidarnente jüstiiiaü.-lil. ,ii".::

qualquer caso, pela máxima autoridade da cóittratante.
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11.6. Caso a Administração êntênda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado. .,ii,,i.a:
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados.

12. DA GARANTTA DE B(ECUçÃO.

12.1. Os itêns deverão ter garantià de .r3 ' ínii.,1-r J! ân5"

13., DÀS SAÍ'IçÕE§ ÂOM|N|§?BAT]VA§- . .'i:': "" .': -il r''::

13.1. Comete infraçâo administrativa nos têrmÕs da Lei ne 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. lnexecutar totâl ou parcialm:lre qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contrâtaçâ.;

13.1.2. Ensejer o retardamento da e:iuci:ção dâ objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13,1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5, Cometer fraude fiscal;

13.2. Pelâ inexecução total ou parcial i.rü ihjetu destê contrato, a Administração pode aplicar à CONTRÂ-TADA

seguintes sanções:

f3.2.?. O atraso injustificado ou rêtardamento na prestação de serviços objeto deste certãmê suieitarÉ
empresa, a juízo da Administração, à multê moratóriâ de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, êté c iimite .
10% (dez por cento), conforme deter,",'i,nt. eit. ils 85, da Lei Ns 8666/93;

13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cênto) sobre o valor total do contrato, no caso de inerecuçãr
total do objêto;

13.2"5. Suspensão de licitar e impedinrelrto de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrainra rÊiá
qual a Administração Pública opera e atua concrêtâmente, pelo prazo de até dois anos;

13.?.6. lmpedimento de licitar e contratar com ór8ãos e entidades da Prefeitura Municipal de Bocâiúvôl Ui
prazo de âté cinco anos;

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licítar ou contratar com a Administreção Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes dâ punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própriâ autoridade que

eplicou a penalidade, quê será concedida semprê quê a Contratada ressarcir a Contratante pelos pre.iuízús

causados;

13.3. As sanções previstas nos subiten:11.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 po
juntâmente com as de muita, descontando-a dgs,

tv.1-(:,a

,51?ot '

ã rnêntos a serem e tu
derão ser aplicadas à Cotlte,{Tr

13.2.1. Advertôncia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signiÍice ,::r:i: -': ,. ,
Contíatante;

13.2.4. Em câso dê inexecução parcial, a mülta compensatória, no mesmo percentuàl do subitêm acima, será

aplicada de forma proporcional à obrig::rçãr: inadimplida;

13.2,6.1, A Sanção de impedime,'.t,-r r.ie lieitar e contratar prevista neste subitem também é aplicével e[n
quaisquer das hipóteses previstas como infraçâo administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referância.

,;.1., dos §,1xxeiÍa
l!,,llricrpalde Seude

,".i; '2-llrG

, iDte t

."iia
u

F.:1
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13'4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, l,l e tV da Leí ne 8.666, de 1993, as empresas ôu profissionais
que:

13.4.1. Tenham sofrido condenaçãr, u:finitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal nô rêcolhirnêi1tô ite
quaisquer tributos;

13.4.2, Tenham praticado atos ilícirc: v;sando a frustrar os objetivos da licitaçâo;

13'4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícita3
praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalilades p!'evistas realizâr-se-á em processo administrativo que asseguraré ü
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto nâ Lei ns 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei ne 9.784, de 1999.

13.6' As multas devidas e/ou p§uízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagas, ;;r
recolhidos em favor da Prefeitura de Bocaiúva, ou deduzidos da garantie, ou ainda, quando for o ceso, serão inscr;tas
na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratantê determir're, a multa deverá ser recolhida no prezo máximo de f5 (eUlNZE! dias, :
contar da data do recebimento da co:n;nicação env!ada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficientê para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licital,.t-:, j
Prefeitura ou Entidade poderá cobrar o valor remanêscente judicialmente, conforme artigo 419 do Códigc civíi

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta d*
infrator, o carátêr educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princÍpio .lê
proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infraçâo adminlsiiatn,z
tipificâda pela Lei ns 12.846, de le de ngosto de 2013, como ato lesivo à administração públlca nacinnai gr
estrangeira, cópias do processo administiêt;vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverêc s-.i'
remetidas à autoridade competente, com dêspacho fundamentado, pâra ciência e declsão sobrê â evênt,.::il
instauração de investigação preliminar ou f,.ccesso Administrativo de Responsabilizaçâo - PAR.

13'10. A apuração ê o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.845, de le de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR não inteífere no seBUimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e p!'ejuízos à Administração Pública Federal resultantes de êtü leslvo
comêtido por pessoa jurídica, com ou se[n a participação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriameÍ:te publicadas no órgão Oficial de lmprensa do Município.

:*1J"[}
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