
EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 SRP-SAÚDE 
(Regido  pela  Lei  10.520/2002,  Lei  Complementar  nº
123/2006,  Decreto  Municipal  2.968/2008,  alterado  pelos
Decretos Municipais n.º 2126/2011 e 1.550/2012, aplicando-
se subsidiariamente no que couber a Lei  8.666/93 e  suas
alterações e demais legislações pertinentes).

DATA DE ABERTURA Início de acolhimento de propostas dia 23/10/2018
Propostas recebidas até as 08h00min do dia 08/11/2018
Início da sessão de disputa de lances às 09h00min do
dia 08/11/2018

OBJETO
Aquisição  de  Equipamentos  laboratoriais  para  atender
as necessidades do Laboratório e Agência Transfusional
da Maternidade Oeste e dos Laboratórios de Urgência da
SMS de Goiânia,  pelo  Sistema de Registro de Preços,
conforme condições e especificações estabelecidas no
Edital e seus Anexos.

TIPO DA LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA Endereço eletrônico: www.licitacao-e.com.br

PROCESSOS Nº 72082770/2017

INTERESSADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

O  Edital  poderá  ser  obtido  gratuitamente  no  site  da  Prefeitura,  no  endereço
www.saude.goiania.go.gov.br ou  solicitando  através  do  e-mail  da  Comissão  Especial  de
Licitação (celsms.goiania@gmail.com ou  cel@sms.goiania.go.gov.br) e através da  Plataforma
do Banco do Brasil no sítio www.licitacoes-e.com.br

(  Em  caso  de  divergência  entre  o  edital  distribuído  na  Comissão  Especial  de  
Licitação-CEL  e  o  disponível  na  Internet,  prevalecerá  o  primeiro  )  .  Informações  
adicionais podem ser obtidas junto, a Comissão Especial de Licitação, Fone/Fax: (62)
3524-1628, e-mail:   celsms.goiania@gmail.com   ou   cel@sms.goiania.go.gov.br  .  
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 SRP
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O  MUNICÍPIO  DE  GOIÂNIA,  por  intermédio  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE,
doravante denominada SMS, por meio do Pregoeiro, designado pela Portaria Municipal n°
031/2018  torna  público  aos  interessados,  que  estará  reunido  no  dia,  hora  e  local
discriminados  na  capa  deste  edital,  a  fim  de  receber,  abrir  e  examinar  propostas  e
documentações de empresas que pretendam participar do Pregão Eletrônico nº 092/2018 –
Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme processo
72082770/2017,  esclarecendo que a  presente  licitação  e  consequente contratação  serão
Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal 2.968/2008,
alterado  pelos  Decretos  Municipais  n.º  2126/2011  e  1.550/2012,  aplicando-se
subsidiariamente  no que couber  a  Lei  8.666/93  e  suas alterações e demais  legislações
pertinentes com suas alterações e demais exigências deste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1-Aquisição de Equipamentos laboratoriais para atender as necessidades do Laboratório
e Agência Transfusional da Maternidade Oeste e dos Laboratórios de Urgência da SMS
de Goiânia, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

2- DA SESSÃO PÚBLICA

2.1 -  O Pregão Eletrônico será realizado em Sessão Pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do
provedor do sistema eletrônico que será o Banco do Brasil S/A, através do site www.licita-
coes-e.com.br., nos termos da Lei 10.520/2002.

2.2 - Não havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato superveniente que im-
peça a abertura do certame na data prevista, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo
deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro(a) em contrário, por motivo de
força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível;

2.3 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Eletrônico na mesma
data de abertura, e em face de decisão do Pregoeiro(a), deverá ser determinada a continui-
dade das atividades em dia (s) subsequente (s);

2.4 - Na realização do presente certame, serão observadas as seguintes datas e horários, tendo
como referência o horário de Brasília-DF:

Início de acolhimento de propostas dia 23/10/2018
Propostas recebidas até as 08h00min do dia 08/11/2018
Início da sessão de disputa de lances às 09h00min do dia 08/11/2018

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
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3.1- Poderão participar do presente Pregão Eletrônico todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que satisfaçam as condições exigidas neste Edital  e
seus anexos.

3.2- A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições
deste Edital.

3.3-  Cada licitante  apresentar-se-á com apenas  01 (um)  representante  legal,  o  qual  somente
poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial, será o único admitido a
intervir  em  todas  as  fases  do  procedimento  licitatório,  quer  por  escrito,  quer  oralmente,
respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado.

3.4-  Nenhuma pessoa física,  ainda  que credenciada por  procuração legal,  poderá representar
mais de um licitante.

3.5- NÂO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO:

3.5.1-  Empresas  em estado  de  falência,  concordata  ou  em  processo  de  recuperação
judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.5.2- Empresas com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, bem como de-
claradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto per-
durarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade (Art.87, IV da Lei nº. 8.666/93), e caso
participe do processo licitatório estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, pa-
rágrafo único da Lei 8.666/93 ou impedidas de licitar no âmbito da União, de acordo
com o art. 7° da Lei n° 10.520/2002. 

3.5.3- Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação;

3.5.4- Empresas que não atendam às exigências deste Edital;

3.5.5-  Empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma
firma licitante;

3.5.6-  Quaisquer  servidores  públicos vinculados  a  Prefeitura  de Goiânia,  bem assim a
empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável
técnico que seja também servidor público vinculado;

4- DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente credenciados
junto ao provedor do Sistema na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, devendo o cre-
denciamento ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data da abertu-
ra da sessão.

4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, após apresentarem toda documentação so-
licitada.

4.2.1 - O licitante deverá dirigir-se ao provedor do sistema e solicitar seu registro, fornecendo to-
dos os documentos que forem por ele solicitados de acordo com as situações descritas a se-
guir:
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4.2.1.1 - Termo de Adesão ao Regulamento do Licitações-e;

4.2.1.2 - Termo de Nomeação do Representante do fornecedor.

4.2.1.3 - se a empresa e seu(s) representante(s) for(em) correntista(s) do Banco:

Termo de Adesão ao Regulamento do Licitações-e;

Termo de Nomeação de Representante do fornecedor assinado pelo(s) dirigente(s) da empresa.

4.2.1.4 - se a empresa for correntista do Banco e seu(s) representante(s) não:

 Termo de Adesão ao Regulamento do Licitações-e e Termo de Nomeação de Representante
do fornecedor assinado pelo(s) dirigente(s) da empresa;

 Original e cópia autenticada (ou a ser autenticada pelo funcionário) do CPF e da carteira de
identidade e comprovante de residência do(s) representante(s) para criação do MCI.

4.2.1.5 - se a empresa não for correntista do Banco e seu(s) representante(s) sim:

Termo de Adesão ao Regulamento do Licitações-e e Termo de Nomeação do Representante do
fornecedor assinado pelo(s) dirigente(s) da empresa;

Original e cópia autenticada (ou a ser autenticada pelo funcionário) do contrato social ou estatuto
da empresa, original e cópia autenticada (ou a ser autenticada pelo funcionário) dos documentos
do(s) sócio(s), cópia do CNPJ da empresa e cópia dos comprovantes de residência do(s) sócio(s)
e de localização da empresa para criação do MCI.

4.2.1.6 - se a empresa e seu(s) representante(s) não forem correntistas do Banco:

 Termo de Adesão ao Regulamento do Licitações-e e Termo de Nomeação do Repre-
sentante do fornecedor assinado pelo(s) dirigente(s) da empresa;

 Original e cópia autenticada (ou ser autenticada pelo funcionário) do contrato social
ou estatuto da empresa, original e cópia autenticada ( ou a ser autenticada pelo funci-
onário) dos documentos do(s) sócio(s), cópia do CNPJ da empresa e cópia dos com-
provantes de residência do(s) sócio(s) e de localização da empresa para criação do
MCI;

 Original e cópia autenticada (ou a ser autenticada pelo funcionário) do CPF e da car-
teira de identidade e comprovante de residência do(s) representante(s) para criação
do MCI.

4.3 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qual-
quer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

4.4 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

4.5 - O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua ca-
pacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.

Processos: Bee 3012
Secretaria/ Municipal de Saúde, Paço Municipal – Av. Cerrado nº 999– Parque Lozandes – bloco D – Térreo -  Goiânia-Go.

Comissão Especial de Licitação –Fone / Fax: (62) 3524-1628   CEP: 74.884092

5



4.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá de-
clarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que cumpre os
requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º..

5 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 -  Observado o disposto nos itens 3 e 4 deste Edital, a participação neste Pregão Eletrônico
dar-se-á por meio da conexão do licitante ao sistema eletrônico, pela digitação de sua senha
privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br , no período compreendido entre a data de
início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme item 2.4 deste edital.

5.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 - Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob as
penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.4 -  Ao licitante incumbirão, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

5.4.1 – Não haverá interrupção ou qualquer alteração no andamento dos trabalhos de lances
nas hipóteses em que houver desconexão do licitante por falha técnica nos equipa-
mentos destes.

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

5.6 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, atra-
vés de aviso inserto em campo próprio do sistema eletrônico, divulgando data e hora para a
reabertura da sessão, obrigando-se os interessados a consultá-la para obtenção das infor-
mações prestadas.

6-DA “PROPOSTA DE PREÇOS” (Envelope nº01)

6.1 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, em campo específico, a ser integralmente preenchido.

6.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anterior-
mente apresentada.

6.1.2-  Não será admitida proposta parcial, isto é, a oferta deverá atender rigorosamente ao
Edital, no que se refere à unidade, quantidade e especificações.

6.1.3 - A Proposta Eletrônica de Preços deverá ser elaborada com base no objeto desta lici-
tação, observadas as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, des-
te Edital e enviada exclusivamente por meio eletrônico, expresso em moeda corrente
nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado
para o(s) objeto(s) em algarismo arábico (unitário e total) e se possível por extenso TO-
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TAL, contendo a especificação detalhada dos produtos, e demais elementos pertinen-
tes, inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, en-
cargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do
objeto. Custos omitidos na proposta serão considerados como inclusos na proposta,
não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o
objeto ser fornecido sem ônus adicionais. A proposta deverá conter todos os seus ele-
mentos constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações
do ANEXO I.

6.1.4- É obrigatório aos licitantes descrever na íntegra em sua proposta eletrônica o ob-
jeto ofertado, incluindo sua marca, obedecendo às especificações e condições
mínimas constantes do Termo de Referência – Anexo I, bem como demais infor-
mações  necessárias  ao  perfeito  entendimento do conteúdo  da  proposta,  sob
pena de desclassificação da mesma, caso não o faça.

6.2 - O prazo de validade da proposta de preços não será inferior a 120 (CENTO E VINTE) dias
consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.

6.3 - A Proposta de Preços, em sua forma impressa, conforme Anexo IV, deverá ser apresen-
tada somente pela licitante vencedora da fase de lances/negociação, com as seguintes exi-
gências:

6.3.1 -  A “Proposta de Preços” deverá ser apresentada, sem emendas, rasuras ou entreli-
nhas, impressas ou digitadas em papel timbrado do proponente, redigida com clareza
em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devida-
mente datadas e assinadas na última folha por diretor, sócio ou representante legal da
proponente, podendo as demais ser apenas rubricadas, contendo:

6.3.1.1 -  Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico
(e-mail), este último se houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda;

6.3.1.2 - Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta-Corrente em que deve-
rá ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;

6.3.1.3 - A proposta deverá conter o valor unitário e o valor total do objeto, nos termos
constantes deste Edital conforme Termo de Referência - Anexo I, expresso em
moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado para o(s) objeto(s) em algarismo arábico (unitário e total
do item) e se possível por extenso TOTAL, contendo a especificação detalhada
dos produtos, conforme declaradas no sistema eletrônico, e demais elemen-
tos pertinentes, inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte,
carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se hou-
ver, para o fiel atendimento do objeto. Custos omitidos na proposta serão consi-
derados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a
esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicio-
nais. A proposta deverá conter todos os seus elementos constitutivos, para que
seja verificada a compatibilidade com as especificações do ANEXO I;

6.3.1.4 - DECLARAÇÃO do prazo de validade da proposta não inferior a 120 (CEN-
TO E VINTE) dias consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.

6.3.1.4.1 - Caso o prazo de que trata o item 6.3.1.4, não esteja expressamen-
te indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito
para efeito de julgamento.
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6.4 -  A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta  Licitação
será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não podendo o licitante pleitear
acréscimo após a apresentação das propostas.

6.5 -  A proposta escrita deverá obedecer às especificações e condições mínimas constantes do
Termo de Referência - Anexo I, bem como demais informações necessárias ao perfeito en-
tendimento do conteúdo da proposta, conforme apresentado no sistema eletrônico sob pena
de desclassificação da mesma, caso não o faça. 

6.6 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a).

6.7 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e apre-
sentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório;

7- DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 - A partir do horário previsto no item 2.4 deste Edital, terá início a sessão de abertura do Pre-
gão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade das
propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances (cadastrar e
ofertar lances no valor total do lote) menor preço por item/lote, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e res-
pectivo horário de registro e valor.

7.2 - No transcurso da sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocor-
rerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (chat).

7.3 -Os licitantes poderão oferecer lances (valor total do lote) sucessivos, observados o horário
fixado as suas regras de aceitação.

7.4 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio lici-
tante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, preva-
lecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5 - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do va-
lor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de
01 (um) até 30(trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.7 - Após o encerramento da fase de lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de menor
valor, considerando-se o valor estimado para a contratação.

7.8-  Em face de imprevisão do tempo extra, os Licitantes deverão estimar o seu valor mínimo de
lance a ser ofertado, evitando, assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma
disputa frustrada por falta de tempo hábil.

7.9- Poderá o(a) Pregoeiro(a), antes de anunciar o Licitante vencedor, encaminhar pelo sistema
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de me-
nor preço, para que seja obtida melhor proposta, observando os critérios de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.
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7.10- O sistema informará a proposta de menor preço e qualidade imediatamente após o encerra-
mento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) prego-
eiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.11 - Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de menor
valor, considerando-se o valor estimado para a contratação.

7.12 - Conforme subitem 8.12 do edital, o licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com pre-
ços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, deverá infor-
mar por mensagem na plataforma do licitacoes-e ou via e-mail (celsms.goiania@gmail.com)
a esta comissão, ao final da disputa de lances ou será considerado desinteresse em ofertar o
mesmo valor da arrematante.

8. Do Registro de Preços

8.1- O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da
Administração Pública.

8.2- Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde - Comissão Especial de Licitação, órgão
ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos
do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços. 

8.3- Órgão Participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos pro-
cedimentos iniciais da licitação. 

8.4- Órgão não participante: é o órgão ou entidade que não está participando da Ata de Registro
de Preços, portanto não tem demanda prevista no processo. Contudo poderá participar através de
manifestação obedecendo às normas vigentes.

8.5- O registro formalizado na ata a ser firmada entre a Secretaria Municipal de Saúde e as empre-
sas que apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá va-
lidade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

8.6- O prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Pública não ficará obrigada a
comprar os produtos objeto deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, po-
dendo realizar  licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente,
desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do
Registro à preferência em igualdade de condições.

8.7- O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do Registro de Preços quando a Secretaria Municipal de Saúde, optar pela aquisição por meio le-
galmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 

8.8- O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de merca-
do, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que
serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria Municipal de Saúde.

8.9- Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de mer-
cado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço regis-
trado, de forma a adequá-los aos níveis definidos no subitem anterior.
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8.10- Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumi-
do, e o gerenciador da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.

8.11- Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o ge-
renciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.

8.12- Conforme art. 15 , inciso II da Lei Municipal nº 9.525/2014 será incluído, na respectiva Ata da
forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º
da Lei Federal nº 8666/1993.

8.12.1- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

8.12.1.1- Após o encerramento da etapa competitiva,  os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

8.12.1.2- A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

8.12.1.3 - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última
proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

8.12.1.4 - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada
nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não
assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no artigo 11 §
único e artigo 21 da Lei Municipal nº 9.525/2014.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1- No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, esti-
ver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar  MENOR PREÇO POR
ITEM, para fornecimento dos produtos nas condições previstas no Termo de Referência -
Anexo I.

9.2-  O sistema eletrônico informará o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o
caso, após verificação de empate ficto, nos termos do item 9.3 deste Edital, cabendo deci-
são, pelo (a) Pregoeiro (a), acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negocia-
ção visando à redução do valor.

9.3- Havendo empate no momento do julgamento das propostas será assegurada às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta de menor
preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal condição.

9.3.1 - Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das
empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas
iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada.

9.3.2 - Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

9.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será con-
vocada para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lan-
ces, sob pena de preclusão. 
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9.3.2.2 -  Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste
caso, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas,
na ordem classificatória,  as demais que se enquadrem na mesma hipótese,
para o exercício de igual direito.

9.3.2.3 -  Na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e
existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempre-
sa ou empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro in-
seriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de
apresentar oferta inferior a melhor classificada.

9.3.2.4 - Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser con-
tratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

9.4 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilida-
de. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.4.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 9.4 deste Edital, o (a) Pregoeiro (a)
poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.

9.5 - O sistema gerará ata circunstanciada, da sessão, na qual estarão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endere-
ço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

9.6 - A critério do Pregoeiro(a), poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não
resultem prejuízo para o entendimento das propostas.

9.7 - O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especifica-
ções técnicas do objeto.

9.8 - O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Secretaria para orientar sua decisão.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1 - A proposta e os documentos para classificação e habilitação do vencedor do certame pode-
rão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente au-
tenticada por cartório competente, ou por membro da Comissão Especial de Licitação,
ou servidor público de outro órgão da administração, ou, ainda, por publicação em ór-
gão de imprensa oficial e deverão ser encaminhados em até 05 (cinco) dias úteis, após o
encerramento da sessão, para a Secretaria Municipal de Saúde, no endereço descrito
no item 21.19 do Edital, os quais deverão ser apresentados fechados de forma indevassá-
vel e rubricados no fecho, contendo os seguintes dizeres:

 
COMISSÃO  ESPECIAL  DE  LICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  –
“PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA”
ENVELOPE Nº 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS HABILITAÇÃO” 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 SRP
DATA DE ABERTURA: 
HORÁRIO: 
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RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ Nº..........................................

10.1.1 – A MESMA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A HABILITAÇÃO E PROPOSTA, DE-
VERÃO TAMBÉM SEREM ENVIADAS DIGITALIZADAS EM ARQUIVO ÚNICO, VIA E-
MAIL;

10.2 - O licitante detentor de menor preço deverá apresentar nas condições exigidas neste certa-
me a seguinte documentação: 

10.2.1- Instrumento público de procuração ou Instrumento de mandato particular, assina-
da pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante que compro-
vem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em
qualquer fase deste Pregão com firma reconhecida em cartório. Neste ato, será exa-
minado por meio do contrato/estatuto social ou procuração, se o outorgante tem poderes
para fazê-lo.

10.2.1.1 -  Apresentar cópia autenticada da Cédula de Identidade do representante legal,
(diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante e do credenciado, se for
o caso).

10.2.2 - Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº
10.520/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura, contendo informações e declarações con-
forme ANEXO III deste Edital;

10.2.4- CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, comprovando a condição de mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (no-
venta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das pro-
postas, segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007.

10.3 - RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.3.1 - Registro comercial, para empresa individual;

10.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos docu-
mentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

10.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do
registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas)
de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;

10.3.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou socie-
dade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funci-
onamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.4 - RELATIVAMENTE Á REGULARIDADE FISCAL:

10.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

10.4.2 - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade
Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do docu-
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mento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade
em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão;

10.4.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa
de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Naci-
onal (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expe-
didas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negati-
va de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

10.4.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negati-
va de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fa-
zenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;

10.4.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negati-
va de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou
sede da licitante;

10.4.6 -  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio de Certidão Negativa,  em relação a regularidade fiscal  e trabalhista,  expedida
pela Justiça do Trabalho, conforme a Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

10.4.7 – Com o intuito de verificar ocorrências impeditivas indiretas, apresentar consulta ao
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho  Nacional  de Justiça  –  CNJ,  no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/impro-
bidade_adm/consultar_requerido.php  ;   e ao  Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  .  

10.5 - RELATIVAMENTE Á QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.5.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.

10.5.1.1 – Nos casos de participação de empresa em recuperação judicial, deverá ser
apresentado com a Certidão Negativa de Recuperação Judicial exigida no item anteri-
or, atestado emitido pelo juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial
certificando que a empresa está apta econômica e financeiramente a suportar o cum-
primento de um futuro contrato com a Administração, levando em consideração o ob-
jeto a ser licitado.

10.6- RELATIVAMENTE Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.6.1- Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante,
fornecido produtos pertinentes ou compatíveis ao objeto desta licitação, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado;

10.6.2-  Apresentar Alvará Sanitário  (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido
pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal
n.º 6.360/76 (art. 2º) e Decreto Federal n.º 8.077/13 ou original/cópia autenticada de
documento que justifique a sua não obrigatoriedade de apresentação conforme legis-
lação municipal ou estadual de origem do licitante;

10.6.3- Apresentar  Certificado de Registro do Produto, emitido pela  ANVISA –  Agência
Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, conforme RDC nº
36, de 26 de Agosto de 2015 ou cópia autenticada da publicação no “Diário Oficial
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da União” com despacho da concessão de Registro, referente a cada produto oferta-
do, ou respectiva declaração de isenção comprovada com documento oficial;

10.6.4-Apresentar  Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de
produção / produtos, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria vinculada ao Ministério da Saúde – RDC 59 de 27 de Junho de 2000 ou respectiva
declaração de isenção;

10.6.5-  Autorização de Funcionamento da empresa licitante,  expedida pela  ANVISA –
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº 9.782/99 (art.
8º, VI);

10.6.6- Licença de Operação do fabricante dos equipamentos ofertados, expedido pelo Ór-
gão Estadual de meio Ambiente de sua Sede, de acordo com a lei Federal n° 6.938 de
31/08/1981; decreto Federal nº 99.274 de 06/06/1990 e resolução nº 237 – CONAMA (Con-
selho Nacional de Meio Ambiente) de 19/07/1997, Artigo 8º, Inciso III;

10.6.7 -  Declaração de que  irá  apresentar  CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRI-
CANTE para o equipamento e acessórios, com prazo mínimo de um ano, na momento da
entrega dos produtos;

10.6.8- Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio
ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente com-
provada, contendo informações e declarações conforme ANEXO IV deste Edital.

10.7- Quando da apresentação da documentação se a licitante for à matriz, todos os docu-
mentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz;

10.7.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e
com o CNPJ da filial e, salvo os documentos, os documentos dos itens 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4
e 10.5.1 que em razão da centralização e certidão conjunta, deverão ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais;

10.7.2 - Se a licitante for a matriz e a fornecedora do objeto a filial, os documentos deverão
ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os do-
cumentos dos itens 10.4.2. e 10.4.3 e 10.4.4 que em razão da centralização e certidão con-
junta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as
suas filiais.

10.8  -  Não  serão  aceitos  pelo(a)  pregoeiro(a)  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitação  de
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos,
exceto:

10.8.1- Para o Certificado de Registro do Produto (ANVISA), será aceito protocolo desde
que  o  mesmo  tenha  sido  requerido  com  até  60  (sessenta)  dias  antes  da  data  de
vencimento, conforme Resolução nº 23/2000 – ANVISA;

10.8.2-  Para o  Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de
produção /  produtos (ANVISA),  será aceito protocolo desde que o mesmo tenha sido
requerido  em  até  90  (noventa)  dias  antes  do  vencimento  do  certificado  vigente,
conforme Resolução ANVISA nº 16, de 23 de abril de 2009.

10.8.3- Nos casos previstos na legislação da sede da licitante, devidamente comprovado;
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10.9 - As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do pro-
ponente salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. As Certidões que não pos-
suírem prazo  de  validade,  somente serão aceitas  com data  de emissão não  superior  a
60(sessenta) dias  consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas.

10.10 - A licitante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação falsa exigidos
para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no cadastro de for-
necedores deste Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previs-
tas neste edital, contrato e das demais cominações, segundo dispositivo do item 14 deste
instrumento.

10.11-  Recebida  a  documentação  da  empresa  que  teve  sua  proposta  classificada,  o(a)
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio fará a análise frente as exigências do Edital, podendo inabili-
tar a empresa que não atender às exigências acima.

10.12 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá apre-
sentar os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam pendências.

10.12.1 - Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item após envio
via email e posterior apresentação da Documentação na Secretaria Municipal de Saú-
de – Comissão Especial de Licitação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regulari-
zação das pendências, prorrogáveis uma única vez, por igual período a critério do
Pregoeiro (a) e, desde que solicitado, por escrito, pela licitante.

10.12.2 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a do-
cumentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme exi-
gido no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do Art. 43, da
Lei complementar nº 123/06.

10.12.3  -  Havendo alguma restrição na regularidade fiscal,  será assegurado  o  prazo de
02(dois) dias úteis, para regularização das pendências, prorrogáveis por igual perío-
do, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito pela licitante.

10.12.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior impli-
cará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.
81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogara lici-
tação.

10.13 – Após a etapa de lances, com o intuito de verificar ocorrências impeditivas indiretas, a Co-
missão realizará consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ,  no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  ;   e ao Cadastro Nacional das Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  .  

10.13.1 – As empresas que obtiverem registros de ocorrências em qualquer dos cadastros
citados será inabilitada pelo Pregoeiro, em atendimento ao subitem 3.5.2 do Edital de Licita-
ção.

 10.14-As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
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11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo proponente.

11.2 - Em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, qual-
quer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, protocolizando a
peça impugnatória no endereço discriminado no subitem 21.19 deste Edital;

11.2 - Caberá ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

11.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta.

11.4 - Com o fito de evitar sucessivas impugnações que inviabilizam a contratação de interesse da
Administração, após a republicação do Edital não poderá o licitante apresentar nova impugnação
de item/cláusula não impugnados quando da sua primeira publicação, posto que superada a opor-
tunidade de fazê-lo. Portanto, poderá ser objeto de impugnação tão somente o que tenha sido ino-
vado no texto editalício.

12- DOS RECURSOS

12.1-  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, manifestar a intenção de
recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a), registrando a síntese das suas razões em cam-
po próprio do sistema eletrônico.

12.1.1-  Declarado o vencedor o sistema disponibilizará a opção “acolhimento de recursos”
por um período de 24 (vinte e quatro) horas para que a licitante faça sua manifesta-
ção.

12.1.2 - As razões recursais deverão ser enviadas, via e-mail – celsms.goiania@gmail.com
ou cel@sms.goiania.go.gov.br em até 03 (três) dias úteis a contar do encerramento
do prazo para manifestação da intenção de interpor recurso no sistema do Banco do
Brasil. Os originais deverão ser encaminhados em até 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos a partir da data do envio do email, devendo estar acompanhados de documento
que comprove a representatividade de quem assina o recurso e e-mail e telefone
para enviar resposta.

12.1.3 - Os demais licitantes ficam, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo concedido no su-
bitem 12.1.2, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Prego-
eiro (a) ao vencedor;

12.3 - Recursos interpostos intempestivamente não serão conhecidos.

12.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aprovei-
tamento.

12.5 -  Não acolhendo o recurso pelo(a) Pregoeiro(a) ele(a) procederá a adjudicação do objeto à
Proponente vencedora.
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12.6 - Acatado(s) o(s) recurso(s), o(a) Pregoeiro(a) prestará informações no prazo de 1 (um) dia, e
remeterá os autos à autoridade competente para decisão;

12.6.1 - Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatado a regularidade dos atos prati-
cados, a autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto ao
licitante vencedor.

12.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Se-
cretaria Municipal de Saúde – Comissão Especial de Licitação.

13- Do Fornecimento

13.1- As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE e a proponente vencedora serão formalizadas por meio de Atas de Regis-
tro de Preços ou documento equivalente, observando-se as condições estabelecidas nes-
te Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora.

13.2- A Licitante vencedora, observado o procedimento estabelecido na legislação vigente, será
convocada pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, para a retirada da Ordem de Forneci-
mento/Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da
respectiva convocação.

13.2.1- A convocação será formalizada pelo envio de fax, e-mail ou postagem com AR via
correios endereçados a Licitante vencedora, em horário comercial;

13.2.2- É de exclusiva responsabilidade da Licitante vencedora, informar em sua propos-
ta o número do fax e o endereço de e-mail para os quais deverá ser enviada a convo-
cação para a retirada da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, e demais comu-
nicações oficiais pertinentes.

13.3- Quando do início do fornecimento, caso haja dúvidas em relação às especificações e nor-
mas, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de
esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as exigências
legais e especificações solicitadas no edital.

13.4- Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos, com
cópias da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e deve conter, obrigatoriamente, a es-
pecificação do item, marca do fabricante e quantidade entregue.

13.5- Os produtos deverão conter impressos na embalagem os dados de identificação do produto,
nome do fabricante, número do lote, data de validade e fabricação, instruções de uso e armazena-
gem.

13.6- Os produtos deverão ser entregues de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e dis-
posições estabelecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

13.6.1- A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado, no pra-
zo máximo de até 30 (trinta) dias contados a partir da emissão/retirada da ordem de com-
pra/nota de empenho ou pedido de fornecimento.

13.6.2- O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, devida-
mente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes
da data fixada para a entrega. 
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13.6.3- A comprovação da força maior, a que alude o item anterior, não eximirá a empresa
vencedora da obrigação de ressarcir a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE o valor corres-
pondente aos custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas uni-
dades, até o recebimento dos respectivos materiais.

13.7- Correrá por conta da vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indireta-
mente incidirem no fornecimento dos materiais.

13.8- Os produtos deverão ser entregues de forma a permitir imediata utilização dos mesmos, cor-
rendo por conta da empresa vencedora os custos correspondentes. 

13.9- Os produtos serão recusados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE nos seguintes ca-
sos:

a) Se entregues em desacordo com as especificações indicadas no Anexo I - Termo de
Referência.

b) Se apresentarem defeitos, avarias decorrentes de fabricação e outras irregularidades
observadas no ato da recepção.

13.10- Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 30 (trinta) dias para
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas pre-
vistas neste edital e de ressarcir a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE os custos decorrentes
do atraso, na forma do disposto neste instrumento convocatório.

13.11- No caso previsto no item anterior, em sendo recusados os materiais pela segunda vez, esta
Secretaria poderá cancelar a Nota de Empenho referente aos materiais recusados, sendo faculta-
da a  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE a convocação da empresa classificada na ordem
subseqüente para efetuar o fornecimento do material não aprovado e não recebido definitivamen-
te.

13.12- No caso de substituição dos produtos, as novas unidades terão os mesmos prazos de ga-
rantia originalmente dados aos substituídos, a contar da data em que ocorrer a substituição.

13.13- Em caso de demora na substituição dos produtos que apresentarem qualquer irregularida-
de, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE poderá promover a aquisição dos quantitativos ne-
cessários para o atendimento de suas necessidades, cobrando da empresa vencedora os custos
correspondentes, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste Edital e na legislação
vigente.

13.14- As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar número de lote, data
de fabricação e data de validade.

13.15- O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feitos dentro dos padrões e reco-
mendações técnicas para estes produtos, devidamente protegidos do pó e variações de tempera-
tura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para
garantir a integridade do medicamento. Para estes produtos, utilizar preferencialmente fitas espe-
ciais para monitoramento de temperatura durante o transporte. 

13.16- Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o objeto des-
te edital será recebido:

I  -  provisoriamente,  depois  de  efetuada  cada  entrega,  para  efeito  de  posterior
verificação de conformidade com as especificações - o fornecedor deverá entregar o
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equipamento  no  local  indicado  por  essa  secretaria,  obedecendo  às  especificações
técnicas  conforme  solicitação  de  compra.  O  equipamento  será  recusado  quando
verificada a  existência de peças danificadas,  ausência de componentes e acessórios
utilizados na montagem, instalação e operação do equipamento. Em caso de recusa o
licitante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a substituir o equipamento.

II  -  definitivamente,  em até  5  dias  úteis  -  o  equipamento só será dado  como aceito
tecnicamente, mediante sua montagem, instalação completa e funcionamento na unidade
indicada pela Secretaria Municipal de Saúde.

13.16.1- Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues
em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a no-
tificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspen-
so o pagamento, até que sanada a situação no prazo de 5 (cinco) dias.

13.16.2- O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da adjudicatária
a posteriori. Deverão ser substituídos os materiais que, eventualmente, não atenderem as es-
pecificações do edital.

13.17 - Quando solicitado pela secretaria, o fornecedor deverá promover nas Unidades de Saúde,
treinamento  por  técnicos  especializados,  tendo  como  escopo,  instruções  operacionais,
princípios  de  funcionamento,  utilização  de  acessórios,  limpeza,  desinfecção  e  solução  de
problemas de caráter  operacional,  a fim de garantir  que os profissionais  estejam aptos a
operacionalizar os equipamentos, devendo enviar relatório de frequência à Gerência de Apoio
Diagnóstico,  que  confirme  a  participação  dos  profissionais  de  saúde  nos  treinamentos
realizados.

13.18 - Após a instalação, quando for o caso, o equipamento deverá estar calibrado/qualificado
dentro dos padrões estabelecidos para o adequado funcionamento e operação do mesmo.

13.19 - A aceitação definitiva do bem, conforme itens 13.17 e 13.18, se dará após a certificação de
que todos esses testes foram realizados bem como a emissão de um parecer técnico por
parte do fornecedor, atestando a segurança e o desempenho essencial do equipamento.

13.20 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será
confiado  a  uma  comissão  de,  no  mínimo,  03  (três)  membros,  designados  pela
autoridade competente.

13.21 - Os equipamentos deverão estar acompanhados dos seus respectivos manuais, 
traduzidos em língua portuguesa (Brasil).

13.22- No caso de substituição dos produtos, as novas unidades terão a mesma validade original-
mente dados aos substituídos, a contar da data em que ocorrer a substituição.

13.23- Todos os itens deverão ser entregues de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal
de Saúde.

13.24- Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de
Saúde - SMS sito à Avenida Perimetral Norte n° 2859, Condomínio Goiazém, Bloco E, galpões 9 e
10 – Setor Vila João Vaz, Goiânia - GO – Telefone (62) 3524-3402;

14- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
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14.1 - O atraso injustificado no fornecimento sujeitará o LICITANTE VENCEDOR à advertência e
multa de mora de até 0,06% por dia sobre o valor adjudicado, até 30 dias. Após este prazo
será aplicado à multa conforme item 14.2.2.

14.1.1 - A multa a que se alude o item 14.1 não impede que a Administração rescinda unila-
teralmente o  contrato  e aplique  as  outras sanções previstas na Lei  n°10.520 e Lei  n°
8.666/93.

14.2 – Pela inexecução total ou parcial do fornecimento a Administração poderá, garantida a pré-
via defesa, aplicar ao LICITANTE VENCEDOR as seguintes sanções:

14.2.1 – Advertência;

14.2.2 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado;

14.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a re-
abilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem-
pre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo de 02 (dois) anos.

14.3 – Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o re-
tardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exe-
cução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedi-
do de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

15 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

15.1- As  faturas,  devidamente  atestadas  pela  SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE,  serão
pagas, via Ordem de Pagamento, até o 30º (trigésimo) dia contado a partir da data final
do período de adimplemento de cada parcela, após a quitação de eventuais multas que
tenham sido impostas à licitante vencedora. 

15.2- O pagamento só será efetuado mediante certidões de regularidade da licitante vencedora -
CND do INSS, FGTS;

15.2.1-  Em  caso  de  irregularidade  fiscal,  a  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE
notificará a empresa vencedora para que sejam sanadas as pendências no prazo
de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a
regularização por parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita
pela  SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE,  estes  fatos,  isoladamente  ou  em
conjunto, caracterizarão descumprimento de cláusula do edital, e estará o contrato
e/ou outro documento equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeitas às
sanções administrativas previstas neste Edital.

15.3- Na  ocorrência  de  rejeição  da  Nota  Fiscal,  motivada  por  erro  ou  incorreções,  o  prazo
estipulado no item 14.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

15.3.1-  A devolução de fatura não aprovada pela  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
não servirá de motivo para que a  ADJUDICATÁRIA suspenda o fornecimento ou
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deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados;

15.4- A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado pela
Divisão de Alimentação Coletiva

15.5- O pagamento a ser efetuado à empresa adjudicatária deverá obedecer à ordem cronológica
de exigibilidade das obrigações estabelecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
de acordo com o disposto no artigo 5º caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

15.6- A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS poderá sustar o pagamento de qualquer
fatura apresentada pela ADJUDICATÁRIA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

15.6.1- Descumprimento de obrigação relacionada com os objetos contratados;

15.6.2- Débito da  ADJUDICATÁRIA com a  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS,
proveniente da execução do contrato decorrente desta licitação;

15.6.3- Não cumprimento das obrigações hipóteses em que o pagamento ficará retido até que
a ADJUDICATÁRIA atenda à cláusula infringida;

15.6.4-  Obrigações  da  ADJUDICATÁRIA com  terceiros  que,  eventualmente,  possam
prejudicar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

15.6.5- Paralisação dos objetos por culpa da ADJUDICATÁRIA.

15.7- Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora de 0,5% (meio por
cento) ao mês pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento.

15.7.1  – Não  constitui  atraso,  a  interrupção justificada do pagamento como no caso do
disposto no item 15.6, ou seja, a sustação por parte da SMS nos casos ali previstos
não implicam em atraso no pagamento.

15.8 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária
2018.2150.10.302.0178.2634.33903000.114.017.;
2018.2150.10.302.0178.2634.44905200.114.017. 

17- Da Contratação / Ata De Registro De Preço

17.1-  Após homologado o resultado desta licitação, a Prefeitura Municipal de Goiânia através da
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará o (s) interessado(s) para a assinatura da Ata de
Registro de Preços.

17.2-  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratação com o(s) fornecedor(es)
registrado(s)  será formalizada  pelo  órgão interessado,  por  intermédio  da emissão  de nota  de
empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no art. 62,
da Lei nº 8.666/93.

17.3- As convocações de que tratam os itens anteriores deverão ser atendidas no prazo máximo
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de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  da  comunicação  formal,  podendo  ser
prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei Federal nº 8.666/93.

17.4- O registro de preços terá  vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua publicação.

17.5- A Adjudicatária que se recusar a entregar o objeto,  não aceitar ou não retirar a nota de
empenho/ordem  de  fornecimento  no  prazo  e  condições  estabelecidas,  sem  nenhum  motivo
relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades descritas no item 14 deste Edital.

17.6- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública do Município de Goiânia,  que não tenha participado do
certame  licitatório,  mediante  prévia  consulta  ao  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
comprovada a vantagem.

17.7- Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.

17.8- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições
nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  independentemente  dos
quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações
anteriormente assumidas.

17.9- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

18- Das Alterações na Ata de Registro de Preços

18.1-  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.2-  O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução  daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

18.3-  Quando o preço inicialmente registrado,  por  motivo superveniente,  tornar-se superior  ao
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

18.3.1-  Convocar  o  fornecedor  visando  à  negociação  para  redução  de  preços  e  sua
adequação ao praticado pelo mercado;

18.3.2- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

18.3.3- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

18.4-  Quando o preço  de mercado  tornar-se superior  aos preços  registrados  e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Secretaria
Municipal de Saúde (órgão gerenciador) poderá:
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18.4.1-  Liberar  o fornecedor  do  compromisso assumido,  sem aplicação da  penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

18.5- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

19- Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços

19.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

19.1.1-  Pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  mediante  comunicação  da  unidade
requisitante, quando:

19.1.1.1- A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

19.1.1.2-  A(s)  detentora(s)  não  cumprir  (em)  a  Nota  de  Empenho  no  prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);

19.1.1.3-  A(s)  detentora(s)  der  (em) causa a  rescisão administrativa de contrato
decorrente  deste  instrumento  de  Registro  de  Preços,  em  algumas  hipóteses
previstas  no  Art.  78,  Inc.  I  a  XII,  ou  XVII,  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  com as
respectivas alterações;

19.1.1.4-  Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;

19.1.1.5-  Os  preços  registrados  se  apresentarem superiores  aos  praticados  no
mercado;

19.1.1.6- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado
pela Administração.

19.2- Pela(s)  detentora(s),  quando  mediante  solicitação  por  escrito,  comprovar  (em)  estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações.

19.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá
ser dirigida a Secretaria Municipal de Saúde, facultada a ele a aplicação das penalidades
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

19.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora
será  comunicada  por  correspondência  com  aviso  de  recebimento,  devendo  ser  anexado  ao
processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

19.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande
circulação,  por  02  (duas)  vezes  consecutivas,  considerando-se  cancelado  o  preço
registrado a partir da última publicação.

19.3.2-  Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à
Secretaria Municipal de Saúde, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta
bancária e outras julgáveis  necessárias para recebimento de correspondência e outros
documentos.
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20- FRAUDE E CORRUPÇÃO

20.1- Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a
execução  do  objeto,  responsabilizando-se  pela  veracidade  das  informações  e
documentações  apresentadas  no  processo,  estando  sujeitos  às  sanções  previstas  na
legislação brasileira.

21- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1- Fica assegurado à Autoridade competente o direito de:

21.1.1- Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos mediante
publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação no Município, antes da
data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito;

21.1.2- Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba direito
de qualquer indenização;

21.1.3-  Alterar as condições deste Edital,  fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias
úteis,  para a abertura das propostas,  a contar  da publicação das alterações,  caso
estas impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos
termos do § 4º, art. 21 da Lei n° 8.666/93;

21.1.4- Inabilitar  o  licitante,  até  a  assinatura  da  nota  de  empenho  e/ou  outro  documento
equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis,  se vier a ter  conhecimento de fato ou
circunstância  anterior  ou  posterior  ao  julgamento  da  licitação  que  desabone  a
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade
fiscal  do  licitante.  Neste  caso,  o  (a)  Pregoeiro  (a)  convocará  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação,  restabelecendo a sessão para negociar
diretamente  com  o  Proponente  melhor  classificado  e  posterior  abertura  do  seu
envelope  “Documentos  de  Habilitação”,  sendo  declarado  vencedor  e  a  ele  será
adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) documento(s)
que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação;

21.2- Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com
a aplicação das penalidades contratuais.

21.3- Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da  tradução  para  o  vernáculo  (língua  portuguesa),  efetuada  por  tradutor  juramentado,  e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

21.4- Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua  portuguesa,  também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.

21.5- Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 2º
da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante,  caso declarada vencedora,  mediante
solicitação por parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)  ou do  documento  denominado “Situação  de
Regularidade do Empregador”, que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e
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quando  da  emissão  da  Nota  de  Empenho,  caso  as  Certidões  apresentadas  na  fase  de
habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame licitatório.

21.6- Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 
Anexo I - Termo de Referência (Especificações)
Anexo II - Modelo da Ata de Registro de Preços
Anexo III – Declaração de Habilitação
Anexo IV – Carta proposta da licitante (modelo)
Anexo V – Carta de apresentação da documentação
Anexo VI - Comprovante de Recibo Edital
Anexo VII – Minuta Contratual

21.7-  O presente Edital  e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte
integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição.

21.8- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa  entre  as  empresas  interessadas,  sem  comprometimento  da  segurança  do  futuro
contrato.

21.9- Aos casos omissos, aplicarão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações e demais legislações pertinentes.

21.10- A participação neste Pregão Eletrônico implicará aceitação integral e irretratável das normas
do Edital e seus Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares,
ressalvados o direito de impugnação e recurso;

21.11- É  facultada  ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Superior,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.12- As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.13- A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros
ou ao patrimônio do órgão de Licitação, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe
caiba nenhuma indenização por parte do Órgão de Licitação.

21.14- O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais,  os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário,  até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

21.15- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. 

21.16- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

21.17- A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação.

21.18-  À  licitante  vencedora  é  vedado  transferir,  total  ou  parcialmente  o  objeto  adjudicado
decorrente  deste  edital,  ficando  obrigada,  perante  a  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
SAÚDE pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

21.19-  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao(a) Pregoeiro(a), por
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meio de carta, telegrama, e-mail ou fone:fax, enviados ao endereço abaixo, até 2 (dois) dias
úteis antes da data da abertura do Pregão.

Prefeitura Municipal de Goiânia
                  Secretaria Municipal de Saúde

Comissão Especial de Licitação – CEL
Paço Municipal - Av. do Cerrado, 999 - Parque Lozandes, Bloco D,  2° andar -
Goiânia- GO. CEP. 74.884-092
Fone/Fax: (62) 3524-1628
E-mail: cel@sms.goiania.go.gov.br
Horário: 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.
Site: www.saude.goiania.go.gov.br

21.20- A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos, será divulgada via
fac-símile ou por e-mail aos demais interessados que tenham retirado os Editais e tenham
deixado  junto  a  Comissão  Especial  de  Licitação  –  CEL  dados  para  remessa  de
informações.

21.201 No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato
convocatório  são  suficientes,  claros  e  precisos,  não  cabendo,  portanto,  posteriormente,
qualquer reclamação posterior.

21.22-  É  de  responsabilidade  da  licitante  o  acompanhamento  do  edital  pelo  site:
www.saude.goiânia.go.gov.br até a data da realização da sessão pública de abertura dos
envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.

21.23-  Os  licitantes  interessados  que  adquirirem  o  edital  através  do  site
www.saude.goiânia.go.gov.br ou qualquer outra fonte deverão remeter o Comprovante
de Recibo do Edital, conforme ANEXO V  ,   à Comissão Especial de Licitação, sob pena
de não notificação de eventuais retificações ocorridas no edital bem como de quaisquer
informações adicionais;

21.24-  Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
quadro próprio de avisos da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e publicado no Diário
Oficial  do Município,  e conforme o caso em jornal  de grande circulação  do Estado de
Goiás, estando o(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio à disposição dos interessados no
horário de 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias úteis;

22- DO FORO

22.1-  Para  dirimir  as  questões  oriundas  do  presente  Edital  e  não  resolvidas  na  esfera
administrativa, é competente o Foro da Comarca de Goiânia, em uma das suas Varas da
Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja.

COMISSÃO  ESPECIAL  DE  LICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE
GOIÂNIA, aos 09 dias do mês de outubro de 2018. 

Gildeone Silvério de Lima
PREGOEIRO
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23- ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES

LICITAÇÃO / MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 092/2018 SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO ITEM

DADOS DA SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

LOCALIZAÇÃO:
Paço Municipal - Avenida do Cerrado, 999 – Parque Lozandes – Bloco D – 2° andar Goiânia–GO -
CEP: 74.884-092 Fone/Fax: (62) 3524-1628
E-MAIL: cel@sms.goiania.go.gov.br

OBJETO:
Aquisição de Equipamentos laboratoriais para atender as necessidades do Laboratório e
Agência Transfusional da Maternidade Oeste e dos Laboratórios de Urgência da SMS de
Goiânia,  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,  conforme  condições  e  especificações
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS EM TERMOS DE 
ECONOMICIDADE
A economicidade  a  ser  obtida  pela  Administração,  em relação  à  aquisição  dos  produtos  em
questão,  poderá  ser  conseguida  pelo  recurso  da  competitividade  entre  empresas  do  ramo,
mediante  regular  e  adequado  processo  e  procedimento  licitatório,  cujo  fator  preponderante
certamente será o “MENOR PREÇO POR ITEM”.  Assim, mediante tal  critério e/ou parâmetro,
necessariamente a Administração obterá a economia em função do custo-benefício, não obstante
seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação
ao(s) produto(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar conforme
determinado acima.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Item Qntd. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Marca Pr. Unit. Pr. Total 

1 1 Und AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX, Capacidade
de agitação para tubos de ensaio de no mínimo Ø 30
mm, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetros ou
espectrofotômetros,  pequenos  frascos  reagentes
utilizados em laboratórios. Acionamento contínuo ou
por pressão em seu receptáculo;  velocidade de até
3.800  RPM.  Design  moderno,  robusto  e  compacto.
Mecanismo  de  agitação  de  alta  resistência  e
durabilidade,  nível  de  ruído  baixo.  Sistemas  de
amortecedores que diminuem as vibrações sobre as
bancadas dos laboratórios, base com pés em silicone
ou  borracha,  que  evita  o  deslocamento  por
deslizamento  do  equipamento. Gabinete  em  aço
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carbono e alumínio; Alimentação elétrica bivolt ou 220
v.  O prazo de garantia  do equipamento será de no
mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a partir do
recebimento definitivo do equipamento.

2 1 Und

AGITADOR  ORBITAL  TIPO  KLINE,  com  rotação
variável e mantas de borracha antiaderente. Presilha
tipo  espiral,  velocidade  regulável  até  250  rpm.
Dimensões  aproximadas  da  plataforma:  280  mm  x
280  mm.  Painel  frontal  contendo  interruptor
liga/desliga  e  temporizador.  Pés  de  borracha
aderente.  Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  v.  O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo
01  (um)  ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  do
recebimento definitivo do equipamento.

3 1 Und

APARELHO HOMOGENEIZADOR DE PLAQUETAS:
Equipamento horizontal para homogeneizar plaquetas
com  movimento  contínuo  em  temperatura  efetiva,
bandejas de aço inoxidável, móveis e removíveis, que
permita o manuseio de uma bandeja sem interromper
o  movimento  das  demais  com  o  equipamento  em
funcionamento. Velocidade mínima de 60 oscilações
por  minuto  e  capacidade  mínima  para  48  bolsas.
Equipamento  com  possibilidade  de  interromper  o
movimento por 30 segundos. Sistema de segurança
em  forma  de  alarme  sonoro  em  casos  de
desligamento prolongado do equipamento ou por falta
de  energia.  Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  V.
Botão  liga/desliga.  Equipamento  com  manual  de
instruções  em  Português.  Registro  no  MS/ANVISA.
Empresa terá que entregar o equipamento instalado e
com  treinamento  de  funcionamento  para  todos
(matutino,  vespertino  e  noturno)  os  plantões.  O
fornecedor deverá ter assistência técnica autorizada
no Brasil, com prestação de serviços e fornecimento
de peças no Estado de Goiás sem quaisquer  ônus
durante  o  período  de  garantia  do  equipamento,
quando  for  o  caso.  O  prazo  de  garantia  do
equipamento  será  de  no  mínimo  01  (um)  ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e
do recebimento definitivo do equipamento. Caso haja
a  necessidade  de  utilização  de  transformador  /
estabilizador/No  Break  a  aquisição  e  instalação
desses serão de responsabilidade do fornecedor do
equipamento. Equipamento calibrado com certificado
de calibração válido por 01 ano, quando for o caso.

4 1 Und AGLUTINOSCÓPIO:  Equipamento  construído  em
material liso, não poroso, pintura Epoxi, lavável, com
as dimensões aproximadas 50 cm de compr. X 20cm
de altura x 20cm de largura. Contendo luz fria em seu
interior,  com  tomada  externa  de  liga/desliga,  com
suporte lateral que permita movimento giratório e fio
com  tomada.  Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220V.
Registro no MS/ANVISA ou certificado /declaração de
isenção  de  registro.  Equipamento  com  manual  de
instruções  em  Português.  O  prazo  de  garantia  do
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equipamento  será  de  no  mínimo  01  (um)  ano,
iniciando  a  contagem  a  partir  do  recebimento
definitivo do equipamento. Empresa terá que entregar
o  equipamento  instalado  e  com  treinamento  de
funcionamento  para  todos  (matutino,  vespertino  e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter
assistência  técnica  autorizada  no  Brasil,  com
prestação de  serviços  e  fornecimento de  peças  no
Estado  de  Goiás  sem  quaisquer  ônus  durante  o
período  de  garantia  do  equipamento,  quando  for  o
caso.  Caso  haja  a  necessidade  de  utilização  de
transformador / estabilizador/No Break a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do
fornecedor do equipamento.

5 20 Und

APARELHO HOMOGEINIZADOR DE SANGUE, que
permita manter as células sanguíneas em suspensão
homogênea  nos  exames  hematológicos,  motor
elétrico com velocidade regulável entre 8 e 22 rpm e
capacidade para no mínimo 22 frascos com tamanhos
aproximados de 14- 22 mm, e tubos com tamanhos
aproximados de no mínimo 10 a13 mm de diâmetro .
Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  v.  O  prazo  de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  do  recebimento
definitivo do equipamento.

6 14 Und

ANALISADOR  DE  ÍONS/  ELETRÓLITOS  -
Analisador de íons/eletrólitos  com mínimo  para  os
parâmetros Na+, K+; Cl-; Ca+2 e pH, determinações
em amostras  de Sangue Total, Soro, Plasma, Urina,
dialisados, ampola de controle de qualidade ou capilar
(com  adaptador),  soluções  aquosas,  aspiração  da
amostra de tubo primário, seringa, volume da amostra
no  mínimo  de  80  ul.  Eletrodos  sem  manutenção,
tempo  de  análise  inferior  a  60  segundos.  Com
calibração  automática, armazenamento  de  dados
para controle de qualidade, modo Standby controlado
pelo  usuário,  reagentes  e  lixo  na  forma  de  Pack
evitando  contato  com  material  biológico,  idioma:
Português,  impressora  térmica  interna,  com  16
caracteres,  interface  RS  232,  acompanha  no-break
com estabilizador de voltagem e demais componentes
necessários à perfeita instalação e funcionamento do
equipamento. Alimentação elétrica bivolt ou 220 V.  O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo
01 (um) ano, iniciando a contagem a partir da data de
instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

7 15 Und

AUTOCLAVE  VERTICAL,  PARA  ESTERILIZAÇÃO
DE  MATERIAIS,  CAPACIDADE  75  LITROS,
câmara/cesto  interno  em  aço  inoxidável,  operação
digital,  acompanha  cesto  para  materiais,  com
funcionamento  elétrico  com  tensão  220  Volts  e
freqüência de 60 Hz.  Potência consumida inferior a
4000 W.  Equipamento fabricado em aço inoxidável
AISI  304  ou  superior.  Câmara  com  dimensões
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máximas  aproximadas  de  40x60cm (Diam.  x  Alt)  e
dimensões  externas  máximas  de  largura  x
profundidade x altura de 68 x 64 x 140 cm (+/- 10%).
Tampa  em  bronze  fundido  e  pintada  em  pó
eletrostático  e  material  isolante  ao  calor,  com
guarnição de vedação em silicone resistente a altas
temperaturas, manípulos para fechamento. Botão liga
e  desliga.  Possuir  sensor  de  nível  que  impede  o
funcionamento do equipamento sem água, evitando a
queima da  resistência  por  falta  d'água.  Resistência
elétrica de imersão,  blindada. Pressão de operação
de  1,5  atm,  Pressão  Máxima  aproximada  de  3
atm.Temperatura de operação aproximadas: 127°C a
143°C.Válvula  de  alívio  de  pressão  regulada  para
atuar  com  pressão  igual  ou  superior  a  máxima
pressão de trabalho admissível. Torneira de dreno. O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo
01 (um) ano, iniciando a contagem a partir da data de
instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento. Equipamento  fabricado  dentro  das
normas vigentes e registro na Anvisa.

8 15 Und

ASPIRADOR  - para  aspiração  de  líquidos  e
secreções,  compacto,  aspiração  regulável,  com
bomba aspiradora à vácuo com acionamento elétrico,
através  de  um  botão  de  alta  sensibilidade  e
funcionamento.  Possuir  sistema  diafragma,  de  fácil
manuseio,  limpeza  e  higienização,  devendo  ser
portátil,  silencioso,  econômico,  não necessitando de
manutenção  ou  lubrificante.  Frasco  coletor
autoclavável,  com  tampa  de  borracha,  válvula
automática  de  nível  que  evite  extravasamento,  e
capacidade  mínima  de  1,0  (hum)  litro.  O  aspirador
deverá ser composto por uma unidade de aspiração,
um  tubo  de  sucção,  uma  extensão,  um recipiente,
tampa,  manual  de  instruções  em  português,  ter
alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  V.  O  prazo  de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  da  data  de
instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento Registro na ANVISA/MS.

9 3 Und

BALANÇA  DIGITAL,  de  bancada,  para  uso  em
laboratório, equipamento de precisão com visor  de
cristal  líquido,  digital,  iluminado.  Leitura  de  0,01  g,
capacidade máxima de 3.200 g,  repetibilidade menor
ou  igual  a  0,01g,  linearidade  de  aproximadamente
0,03  g,  mecanismo  eletromagnético  de  precisão,
capaz de realizar  conversão de unidade, calibração
automática/modo e ajuste. Função liga / desliga, tara.
Equipamento  em  material  sintético  rígido,  leve  e
resistente,  prato  em  aço  inoxidável  AISI  304.
Unidades  de pesagem no  mínimo com Kg,  g,  gn  .
Tamanho do  prato  de  aproximadamente  160  x  124
mm. Alimentação 220 V ou bivolt. Equipamento com
manual  de  instruções  em  Português.  O  prazo  de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
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ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  da  data  de
instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.  Empresa  terá  que  entregar  o
equipamento  instalado  e  com  treinamento  de
funcionamento  para  todos  (matutino,  vespertino  e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter
assistência  técnica  autorizada  no  Brasil,  com
prestação de  serviços  e  fornecimento de  peças  no
Estado  de  Goiás  sem  quaisquer  ônus  durante  o
período  de  garantia  do  equipamento,  quando  for  o
caso.  Caso  haja  a  necessidade  de  utilização  de
transformador / estabilizador/No Break a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do
fornecedor  do  equipamento.  Equipamento  calibrado
por  empresa  autorizada  e  cadastrada  junto  à  RBC
(Rede Brasileira  de  Calibração),  com certificado de
calibração válido por 01 ano.

10 4 Und

BANHO-MARIA-Equipamento  para  aquecer
uniformemente  substância  líquida  ou  sólida,
capacidade  mínima  de  30  tubos,  temperatura
regulável em 5 graus Celsius a máxima de 80 graus
Celsius, cuba interna em aço inox sem emendas ou
soldas.  Externamente  em  chapa  de  alumínio  com
acabamento  epóxi  texturizado.  Sistema  de
aquecimento  com  resistência  blindada  tipo  tubular,
tampa  anti-gota,  termômetro  digital  interno.  Painel
fontal  digital  com  controlador  eletrônico.  Precisão
termostática de aproximadamente de +/- 0,8ºC em 36
e 58ºC e precisão de leitura máxima de 0,3ºC. Display
em Led's  mínimo  de  03  (três)  dígitos.  Alimentação
elétrica 220 V ou bivolt. Registro no MS/ANVISA ou
cerificado  /declaração  de  isenção  de  registro.
Equipamento  com  manual  de  instruções  em
Português. O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento
definitivo do equipamento. Empresa terá que entregar
o  equipamento  instalado  e  com  treinamento  de
funcionamento  para  todos  (matutino,  vespertino  e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter
assistência  técnica  autorizada  no  Brasil,  com
prestação de  serviços  e  fornecimento de  peças  no
Estado  de  Goiás  sem  quaisquer  ônus  durante  o
período  de  garantia  do  equipamento,  quando  for  o
caso.  Caso  haja  a  necessidade  de  utilização  de
transformador / estabilizador/No Break a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do
fornecedor do equipamento.

11 2 Und

CABINE DE FLUXO LAMINAR: Equipamento Vertical
para segurança microbiológica, classe II tipo A, com
filtro  HEPA classe  A3,  operando  com  sistema  de
pressão  negativa,  construção em aço inox,  com 01
cm de  espessura a  frio,  com pintura  epoxi,  janelas
frontais  em  vidro,  sucção  de  ar  através  da  parte
frontal, área de trabalho continuamente limpa, dada a

Processos: Bee 3012
Secretaria/ Municipal de Saúde, Paço Municipal – Av. Cerrado nº 999– Parque Lozandes – bloco D – Térreo -  Goiânia-Go.

Comissão Especial de Licitação –Fone / Fax: (62) 3524-1628   CEP: 74.884092

31



circulação  de  ar  proveniente  dos  filtros  HEPA.
Sistema de sucção de ar de alta eficiência,  com 02
filtros HEPA, sendo um de filtração interna e outro de
exaustão,  eficiência  dos  filtros  de  99,99%,  área  de
trabalho em aço inox removível para limpeza, painel
de controle com todos os sistemas que controlam a
câmara,  manômetro,  interruptor  para  lâmpadas
fluorescentes  e  ultravioletas.  Área  de  trabalho  com
aproximadamente 118x64x64cm. Projetada conforme
ISO  14.644-1.  Dispositivo  de  segurança  que  só
permite  o  acionamento  da  lâmpada  UV  com  vidro
frontal totalmente fechado. Alarme visual que indica o
nível  de  saturação  dos  filtros  HEPA  e  lâmpada.
Alimentação elétrica  bivolt.  Registro  no  MS/ANVISA
ou  certificado  /declaração  de  isenção  de  registro.
Equipamento  com  manual  de  instruções  em
Português. O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento
definitivo do equipamento. Empresa terá que entregar
o  equipamento  instalado  e  com  treinamento  de
funcionamento  para  todos  (matutino,  vespertino  e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter
assistência  técnica  autorizada  no  Brasil,  com
prestação de  serviços  e  fornecimento de  peças  no
Estado  de  Goiás  sem  quaisquer  ônus  durante  o
período  de  garantia  do  equipamento,  quando  for  o
caso.  Caso  haja  a  necessidade  de  utilização  de
transformador / estabilizador/No Break a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do
fornecedor de equipamento. Equipamento deverá, por
responsabilidade  do  licitante.  ser
certificado/qualificado, por técnico habilitado antes do
uso inicial, com certificado válido por 01 ano.

12
1 Und

CÂMARA  DE  CONSERVAÇÃO  DE  SANGUE:
Equipamento Vertical de baixa temperatura, de porta
de  vidro  não  embaçante  com  fecho  magnético  e
guarnição  de  PVC,  com  câmara  interna  em  aço
inoxidável  tratado e pintado com tinta porcelanizada
na cor  branca,  temperatura  ajustada entre +  2ºC e
+8ºC  aproximadamente,  circulação  interna  de  ar
forçada  por  ventilador,  com  degelo  automático  e
contínuo.  Sistema  de  refrigeração  livre  de  CFC.
Gabinete  externo  com  pintura  epox.  Painel  de
controle  com  termômetro  de  alta  precisão,
configurável,  tipo  membrana,  display  em  LCD  com
fundo  iluminado  com  caracteres  expandidos  para
melhor  visualização.  Sistema  de  alarme  sonoro  e
visual  para  no  mínimo  falta  de  energia  elétrica,
temperatura  fora  da  faixa,  falha  de  sensor  de
temperatura,  porta aberta, tecla de inibir  o som dos
alarmes  reativando-o  automaticamente  em
aproximadamente  10min  após  o  star  da  tecla.
Registrador gráfico de temperatura no mínimo de sete
dias.  Filtros  contra  ruídos  eletromagnéticos,
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provenientes da rede de alimentação elétrica. Câmara
de  no  mínimo  240  bolsas  de  sangue  de  500  ml.
Equipamento  bivolt  ou  220  v.  Dimensões  máximas
aproximadas do equipamento: 70 cm de largura x 70
cm de profundidade x 200 cm de altura. Registro no
MS/ANVISA ou certificado /declaração de isenção de
registro. Equipamento com manual de instruções em
Português. O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento
definitivo do equipamento. Empresa terá que entregar
o  equipamento  instalado  e  com  treinamento  de
funcionamento  para  todos  (matutino,  vespertino  e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter
assistência  técnica  autorizada  no  Brasil,  com
prestação de  serviços  e  fornecimento de  peças  no
Estado  de  Goiás  sem  quaisquer  ônus  durante  o
período  de  garantia  do  equipamento,  quando  for  o
caso.  Caso  haja  a  necessidade  de  utilização  de
transformador / estabilizador/No Break a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do
fornecedor  do  equipamento.  Equipamento  calibrado
com  certificado  de  calibração  válido  por  01  ano,
quando for o caso.

13 05 Und

CRONÔNOMETRO-Cronômetro  Digital  portátil,  c/
exibição do tempo no display: horário normal, horas,
minutos,  e  segundos.  Formatos:  12  ou  24 horas  a
critério do usuário. Calendário: ano, dia do mês e dia
da semana. Cronógrafo: unidade de medida: 1/100 de
segundos.  Capacidade máxima de medição até:  99
horas, 59 min, 59 Seg. Despertador: alarme: horário
normal e dois alarmes (A1 e A2). Bip de horas. Timer:
unidade de medida: 1 segundo. Contagem regressiva
até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Botão: Stop/
Reset,  para  selecionar  os  dígitos  das  funções
(horário, alarme, timer e duplo horário) em modo de
ajuste.  Bateria  de  lítio  (inclusa).  Estojo  plástico  de
proteção.  Equipamento  novo,  acompanhado  de
manual  de  instruções  em  português.  O  prazo  de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  do  recebimento
definitivo do equipamento. Garantia contra defeitos de
fabricação, sendo que despesas com transporte para
manutenção  e/ou  substituição  de  peças
comprovadamente  defeituosas  por  conta  do
fornecedor, sem ônus para a Secretaria Municipal de
Saúde, durante o prazo de validade da garantia.

14 2 Und

CHUVEIRO LAVA OLHOS de emergência Tubulação
de água construída em aço galvanizado, com pintura
na cor  verde,  tinta especial  industrial,  conexões em
aço  galvanizado  com  rosca  1”BSP,  sapata  para
fixação  ao  piso  em  aço  1020  com  proteção
anticorrosiva e pintura epóxi. Válvula de acionamento
do chuveiro em latão com esfera em aço inox em 1,
válvula de acionamento do lava olhos em latão com
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esfera em aço inox em ½, válvula de regulagem de
pressão  do  lava  olhos  em  ½;  Ducha  (crivo)  do
chuveiro em aço inox AISI 304 com aproximadamente
28 cm de diâmetro. Cuba do lava olhos em aço inox
AISI 304 com aproximadamente 28 cm de diâmetro,
com  02  (crivos)  duchas  com  jato  aerado;  Haste
triangular de acionamento do chuveiro em aço inox
AISI 304, alavanca empurre de acionamento do lava
olhos em aço inox AISI 304. Equipamento fabricado
conforme  a  norma  internacional  ANSI  Z.358.1. O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo
01 (um) ano, iniciando a contagem a partir da data de
instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

15 36 Und

CENTRÍFUGA LABORATORIAL, digital programável,
capacidade aproximada para 30 tubos de 15 ml, com
motor  de  indução,  pés  de  borracha  aderente,
velocidade regulável com controlador eletrônico linear
para  até  5.000  RPM,  temporizador,  luz  piloto
indicadora de funcionamento e sistema de trava de
segurança na  tampa.  Alimentação  elétrica  bivolt  ou
220 v. O prazo de garantia do equipamento será de
no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a partir
da data de instalação e do recebimento definitivo do
equipamento.

16 1 Und

CENTRÍFUGA  DE  MICRO  HEMATÓCRITO,  com
rotor para 24 capilares, motor de indução, velocidade
fixa entre 10.000 e 12.500 RPM, acompanha tabela
de  leitura,  temporizador  com intervalo  de  minuto  a
minuto,  sistema  de  trava  de  segurança  na  tampa,
freio eletrônico e parado automático. Pés de borracha
aderente. Alimentação elétrica bivolt ou 220V. O prazo
de garantia do equipamento será de no mínimo 01
(um) ano,  iniciando a contagem a partir  da data de
instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

17 10 Und

COAGULÔMETRO-APARELHO  SEMI-
AUTOMATIZADO, duplo canal independente, possuir
sistema  de  detecção  ótica  por  emissor  LASER,
sistema aberto  para diversas  marcas de reagentes,
que  realize,  no  mínimo,  as  provas  de  TP,  TTPA,
Fibrinogênio e Fatores de coagulaçâo. Deve fornecer
os resultados de TP em tempo, atividade (%), INR e
relação.  com agitador magnético, possuir sistema de
pré-aquecimento de fatores e alarme audiovisual, que
trabalhe com curvas de calibração e tenha memória
para  as  mesmas,  impressora  interna,  incubação  e
realização do teste no próprio aparelho, Alimentação
elétrica  bivolt  ou  220V.  O  aparelho  deverá  vir
acompanhado  de  5.000  cubetas  e  das  respectivas
limalhas ou esferas necessárias para realização dos
testes. O prazo de garantia do equipamento será de
no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a partir
da data de instalação e do recebimento definitivo do
equipamento
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18 36 Und

CONTADOR  DIFERENCIAL  DE  CÉLULAS
HEMATOLÓGICAS  DIGITAL,  com,  no  mínimo,  08
(oito) teclas individuais para registros específicos de 0
a  100  (Eosinófilos,  Bastonetes,  Basófilos,
Metamielócitos,  Segmentados,  Linfócitos,  Monócitos
e Mielócitos),  duas  teclas  para funções,  incluindo  a
função totalizadora; com alarme sonoro e bloqueio de
contagem  a  cada  centena  de  células  contadas,
possibilitando  desbloqueio  de  continuação  da
contagem  até  999  células  ou  mais.  Alimentação
elétrica  bivolt  ou  220  V.  O  prazo  de  garantia  do
equipamento  será  de  no  mínimo  01  (um)  ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e
do recebimento definitivo do equipamento

19 1 Und

DEIONIZADOR OSMOSE REVERSA- Aparelho para
produção  de  água  reagente  grau  I,
microbiologicamente  pura,  nível  constante  de
alimentação,  sistema  automático  de  proteção  que
desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta
falta de água. Produção de água purificada: mínimo
10  L/h,  com  baixo  consumo  de  energia. Bactérias
(UFC / ml) <=10; Resistividade a 25 ºC (Mohm-cm):
>= 10; Condutividade a 25 ºC <= 1,0 μS/cm; conteúdo
máximo de Sílica (S i O2 ) mg / l : <= 0,05; Sólidos
Totais ( mg /  l  )  <= 0,1;  Carbono orgânico oxidável
total <= 0,05.). O sistema completo deve possuir no
mínimo a seguinte composição: pré-filtro de 5 micras,
filtro  de  carvão  granulado  ativado,  filtro  de  carvão
bloco,  membrana de osmose, coluna deionizadora ,
sensor automático, torneira, bomba de pressurização
e  reservatório  pressurizado  anaeróbio.  Deve
acompanhar cabo de força com dupla isolação e plug
de 3 pinos (dois fases e um terra) atendendo a nova
norma da ABNT 14136.  Deve acompanhar  também
mangueiras de alta pressão,  conexão para torneira,
suporte dos filtros, chave para troca de filtros, manual
de  instruções  em  português. Alimentação  elétrica
bivolt ou 220 V. O prazo de garantia do equipamento
será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem
a  partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento
definitivo do equipamento.

20 15 Und

DEIONIZADOR, carcaça e coluna em pvc. Indicação
de pureza da água. Sistema de coluna intercambiável.
Condutivimetro  com  alarme  ótico  quando  há
saturação de coluna através de lâmpada indicadora
para troca de coluna. Produz água com condutividade
inferior a 4 micro Siemens ( 0,7 a 4,0 μS), pH entre 5
e  8.  Resistividade:  1,5  a  0,3  Mohm-cm.  Eletrólitos
totais dissolvidos: <= 1 ppm. O rendimento da água
deionizada  é  total  (toda  a  água  que  entra,  sai
deionizada).  Acompanha  cartucho  de  resina  de
intercâmbio  iônico,  mangueira  de  alimentação,
torneira  e  manual  de  instruções  em  português.  O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo
01 (um) ano, iniciando a contagem a partir da data de
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instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.  Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  V.
Deve acompanhar cabo de força com dupla isolação
e plug de 3 pinos (dois fases e um terra) atendendo a
nova norma da ABNT 14136.Potência 9 watts. Ciclos
aproximados  em  l:  500.  Vazão  aproximada:  100
l/hora.

21 2 Und

ESTUFA DE CULTURA- Estufa bacteriológica com a
câmara interna em aço inoxidável  430 tipo espelho
com capacidade mínima de 150 litros, com sistema de
convecção natural do ar, e sistema de aquecimento
localizado  nas  laterais.  As  peças  em  aço,  pintura
eletrostática em epóxi, perfil  de vedação das portas
em  borracha  silicone  e  suporte  para  termômetro,
porta interna em vidro temperado. Estrutura externa
com chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo
e revestida em epóxi eletrostático, 3 trilhos na câmara
interna para movimentar as bandejas (acompanha 3
bandejas). Saída de fluxo de ar superior com orifício
central para acomodação de termômetro. Porta com
sistema de fecho magnético para oferecer  um bom
fechamento.  Porta interna de  vidro  temperado  para
permitir  a visualização interna da câmara.  Faixa de
trabalho  mínimo  de  80° ºC. Controlador  eletrônico
microprocessado, programação e indicação digital da
temperatura  através  de  termômetro  digital  com  as
funções, programável de timer, set point e PID com
auto-tunig. Dupla função de display, sendo uma para
a  programação  e  outra  para  indicação  digital  da
temperatura.  Resolução  de  leitura  0,1ºC.  Timer
programável  com  alarme  sonoro;  Acompanha  3
prateleiras  e  manual  de  instruções;  Sensor  de
temperatura tipo NTC ou PT 100. Homogeneidade do
sistema: ±  1ºC.  Proteção contra super aquecimento
com  desligamento  automático.  Alimentação  elétrica
bivolt  ou 220V/60 Hz. Cabo de energia elétrica com
plug de três pinos, duas fases e um terra, conforme
NBR 14.136. Certificado de calibração do controlador
e  sensor,  com  selo  RBC  (Rede  Brasileira  de
Calibração).  Estufa  fabricada  de  acordo  com  as
normas  da  ANVISA. O  prazo  de  garantia  do
equipamento  será  de  no  mínimo  01  (um)  ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e
do recebimento definitivo do equipamento.

22 2 Und

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO,  para
bancada,  com  fluxo  de  ar  por  convecção  natural,
câmara interna em aço inoxidável 430, acompanha no
mínimo 2 prateleiras em aço   removíveis  e manual
de  instruções  em  português,  termômetro  incluso  e
regulagem para exaustão de vapores. Temperatura de
trabalho máxima de 250ºC, capacidade de 80 a 100
litros. Cabo  de  energia  elétrica  com  plug  de  três
pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14.136.
Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  V.  O  prazo  de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
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ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  da  data  de
instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

23 4 Und

FREEZER VERTICAL, -30°C, para armazenagem de
amostras  biológicas,  apresentando  no  mínimo  as
seguintes  características  técnicas:  pré-ajustado  de
fábrica  em  -30ºC,  sistema  Frost-  free  (degelo
automático),  capacidade  de  400  a  547  litros,  que
permita  armazenagens  com  racks  e  caixas
criogênicas  em  aço  inox,  sistema  de  refrigeração
ecologicamente  correto,  isolamento  térmico  com
espuma de poliuretano, livre de CFC, porta com alto
poder de vedação e chave para travamento, puxador
externo  resistente.  Acompanha  certificado  de
calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração),
tela de monitoramento do freezer tipo “touch-screen”,
equipado com rodízios com freios e com painel frontal
com  comando  eletrônico  digital,  apresentando
visualização das temperaturas do momento, mínima e
máxima.  Gabinete  externo  com  pintura  de  alta
resistência.  Voltagem:  220  V.  Deverá  vir
acompanhado  do  Manual  do  Fabricante  em
português,  com  todas  as  instruções  de  uso
pertinentes. O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento
definitivo  do  equipamento.  Garantia  de  01(um)  ano
após a instalação contra defeitos de fabricação, bem
como possuir assistência técnica, incluindo reposição
de  peças,  em  Goiânia  –  GO.  Possuir  registro  na
ANVISA.

24 1 Und

FREEZER VERTICAL PARA PLASMA: Equipamento
vertical com temperatura de trabalho pré-ajustada em
-30ºC, controle microprocessado.  Painel  de controle
com  display  de  temperatura  digital  e  termômetro
gráfico,  para  facilitar  a  visualização  das  condições
internas de temperatura. Ajuste de temperatura com
chave de segurança de posição tripla que permite o
travamento do painel de controle. Alarmes audíveis e
visuais para temperatura alta/baixa, falha de energia,
porta aberta, bateria baixa, com indicação visual para
funções  críticas.  Circulação  forçada  de  ar  para
garantir  a  estabilidade  térmica  que  permita  a
recuperação  da  temperatura  rapidamente  após
abertura  da  porta.  Botão  para  teste  dos  alarmes.
Porta  sólida  com  trava  e  fechamento  automático.
Fornecido com registro gráfico e contato para alarme
remoto de série. Bateria de Back-up para garantir o
funcionamento  do  display  em  caso  de  falta  de
energia.  Cabine  com isolamento  em poliuretano  de
alta densidade e livre de CFC. Mínimo de 05 gavetas
em aço  inoxidável,  com altura  ajustável  e  abertura
total  do compartimento de acomodação das bolsas.
Portinhola de acesso com 1" de abertura, permitindo
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trabalho  de  certificação  de  temperatura  do
equipamento.  Função  degelo  automático.  Remoção
automática  de  condensação,  não  requer  dreno.
Capacidade mínima de 320 Litros e armazenamento
de,  no  mínimo  270  bolsas  de  250ml.  Alarmes
audiovisuais  de falta  de energia,  tecla  para inibir  o
som  dos  alarmes  com  duração  aproximada  de  10
minutos. Indicação luminosa para refrigeração, porta
abera,  som  inibido  e  ligado  geral.  Registro  de
temperatura  min/max.  Alimentação  bivolt  ou  220V,
60Hz.  Caso  haja  a  necessidade  de  utilização  de
transformador / estabilizador/No Break a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do
fornecedor do equipamento. Dimensões máximas dos
equipamentos  65  x  74  x  170cm.  Registro  no
MS/ANVISA ou cerificado /declaração de isenção de
registro. Equipamento com manual de instruções em
Português. O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento
definitivo do equipamento. Empresa terá que entregar
o  equipamento  instalado  e  com  treinamento  de
funcionamento  para  todos  (matutino,  vespertino  e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter
assistência  técnica  autorizada  no  Brasil,  com
prestação de  serviços  e  fornecimento de  peças  no
Estado  de  Goiás  sem  quaisquer  ônus  durante  o
período  de  garantia  do  equipamento,  quando  for  o
caso.

25
40 Und

MICROSCÓPIO  ÓPTICO  BINOCULAR,  biológico,
sistema ótico de correção infinita, aumento de 40 a
1500X para observação; cabeçote binocular, inclinado
a  30°  e  rotação  de  360°, com  ajuste  de  distância
interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares.
Objetivas de 4x,  10x,  40x e  100x óleo de  imersão;
charriot com controle para movimento X e Y e fixação
da lâmina; ajuste coaxial de focalização micrométrica
e  macrométrica; condensador  N.A.1.25;  lâmpada
LED, com ajuste de intensidade de luz. Cabo de força
com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases
e  um  terra.  Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  V.
Acompanha  manual  de  instruções  em  português  e
capa para cobrir o microscópio. O prazo de garantia
do  equipamento  será  de  no  mínimo  01  (um)  ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e
do recebimento definitivo do equipamento.

26
28 Und

REFRIGERADOR DUPLEX, capacidade  mínima  de
400  litros,  sistema  Frost  –  free,  cor  branca,  duas
portas, com prateleiras reguláveis e removíveis com
baixo consumo de energia. O produto deve ter selo de
classificação  energética  A,  controle  de  temperatura,
compartimentos  diversos.  Altura,  largura  e
profundidade  aproximadas  respectivamente  de  1,87
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m,  74  cm  e  74  cm,  pés  niveladores,  lâmpada  e
termostato  internos,  puxador  externo  resistente.
Voltagem: 220 V. Deverá vir acompanhado do Manual
do Fabricante em português, com todas as instruções
de  uso  pertinentes. O  prazo  de  garantia  do
equipamento  será  de  no  mínimo  01  (um)  ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e
do  recebimento  definitivo  do  equipamento.  Garantia
de 01(um) ano após a instalação contra defeitos de
fabricação,  bem  como  possuir  assistência  técnica,
incluindo reposição de peças, em Goiânia – GO.

27
2 Und

REFRATÔMETRO  analógico,  portátil,  para  rápida
determinação de proteínas e gravidade específica em
amostras de soro e urina; intervalo de medição: 0 a
12  g/dl,  1.000  a  1.040  sg  (gravidade  específica).
Acompanha 01 Estojo para transporte e Manual  de
Instruções. O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir do recebimento definitivo do equipamento.

28 16 Und

RELÓGIO  MULTIMARCADOR  DE  TEMPO:
Temporizador  eletro-mecânico com capacidade para
até 30 análises simultâneas. Possuir mostrador com
escala  em  minutos,  temporização  máxima  de  02
horas  e  disco  marcador  em  acrílico.  Equipamento
com 30  pinos  marcadores,  numerados de 01 a 06,
divididos  em  05  grupos  de  cores  diferentes  para
facilitar a marcação. Alarme visual e sonoro do fim da
análise,  com  volume  regulável  e  duração  de  30
segundos  com  possibilidade  de  interrupção.
Equipamento  em  caixa  de  poliestireno  e  com
aproximadamente  20  cm  de  largura  por  10cm  de
altura e 24cm de profundidade. Funcionamento 220 V
ou  bivolt. O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir do recebimento definitivo do equipamento.

29 28 Und
TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL,  para medição de
umidade  e  da  temperatura  interna  e  externa  do
laboratório,  com  alarme.  A  faixa  de  medição  de
temperatura  interna  deve  ser  entre  -10°C  até
aproximadamente  +60°C  e  a  faixa  de  medição  de
temperatura externa deve ser aproximadamente entre
-50°C até +70°C e com resolução de temperatura de
±0,1°C.  Higrômetro e Termômetro com Indicação de
MAX/MIN; alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.
A faixa de medição de umidade interna/externa deve
ser de aproximadamente 10 a 99% com resolução de
±1%.  Precisão  de  temperatura  ±1°C e  precisão  de
umidade de ±5%. Relógio digital; indicador de nível de
conforto,  cabo  de  aproximadamente  2  m.  Garantia
mínima  de  seis  meses.  Acompanha  manual  de
instruções  em  português.  O  prazo  de  garantia  do
equipamento  será  de  no  mínimo  01  (um)  ano,
iniciando  a  contagem  a  partir  do  recebimento
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definitivo do equipamento.

30 1 Und

MEDIDOR  DE  BILIRRUBINA  TRANSCUTÂNEO
PORTÁTIL: medidor  de  bilirrubina  transcutâneo, de
forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do
paciente,  portátil.  Permitir  opção para medidas sim-
ples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade
de material descartável para calibração,  alimentação
por bateria recarregável de longa duração, para até
400 medidas simples com a unidade totalmente carre-
gada, com indicador de caixa baixa de bateria, garan-
tia de 12 meses, ponteira não descartável, duração da
lâmpada acima de 100 mil medidas, fácil manuseio.
Com manual de instrução em português, calibrado e
certificado. Utilizado para medição de icterícia, deter-
minando o tom amarelado do tecido subcutâneo, me-
dindo a diferença nas densidades ópticas da luz nas
regiões de comprimento de onda azul (450 nm) e ver-
de (550 nm).  Com visor lcd, deve medir o tom amare-
lado do tecido subcutâneo em recém-nascidos. A uni-
dade deve fornecer  uma medição digital  visual  que
tem demonstrado correlação com a bilirrubina sérica
em crianças recém-nascidas. Memória para gravação
de medidas, conexão usb,  sensor da fibra de vidro.
Software instalado na rom do equipamento. O equipa-
mento deverá mostrar a hora e data de medição e de-
verá mostrar gráfico e não ter a necessidade de dis-
positivos  para  calibragem. Intervalo  de medida:  0,0
mg/dl a 20 mg/dl precisão +-1,5 mg/dl. Fonte de luz:
lâmpada de pulso de arco de xenon. Sensores com-
postos por fotodiodos de silicone.  Alimentação: bivolt
127 a 240 volts. Registro na Anvisa. . O prazo de ga-
rantia do equipamento  será de no mínimo 01  (um)
ano, iniciando a contagem a partir da data de instala-
ção e do recebimento definitivo do equipamento.

31
2 Und

REFRIGERADOR  VERTICAL  FROST  FREE  COM
PORTA DE VIDRO, capacidade aproximada de 340
litros. Características  gerais: Evaporador  aletado
(com ventilação forçada de ar frio): mantém a tempe-
ratura uniforme em todos os pontos do equipamento.
Iluminação interna com lâmpadas LED: permite me-
lhor visibilidade. Porta de vidro antiembaçante: facilita
a visualização  interna.  Porta com fechamento auto-
mático:  contribui  para  a  economia  no  consumo de
energia. Gabinete interno em aço pré-pintado branco:
proteção adicional de esmalte poliéster branco propi-
cia maior resistência. Prateleiras suspensas e regulá-
veis: com pintura em esmalte epóxi são mais resisten-
tes à corrosão. Base da unidade de refrigeração re-
movível:  facilita  a limpeza e manutenção de todo o
sistema de refrigeração. Puxador embutido: maior re-
sistência e design harmônico, integrado à porta.Faixa
de Temperatura:Refrigerador: +2 a +8°C.  O prazo de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
ano, iniciando a contagem a partir da data de instala-
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ção e do recebimento definitivo do equipamento.

Observações:

 No  que  tange  às  exigências  dos  Artigos  47  e  48  da  Lei  Complementar  nº  123/06,
informamos que conforme o Artigo 49 da mesma lei, “Não se aplica o disposto nos artigos
47 e 48 desta Lei e da Lei Complementar nº 147/14 quando: 

II  –  não  houver  o  mínimo  de  três  fornecedores  competitivos  enquadrados  como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III  –  o  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte não for vantajosos para a administração pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado...” 

Os  equipamentos  objetos  do  presente  procedimento  destinam-se  aos  laboratórios  das
Unidades de urgência, Agência Transfusional e o Laboratório da Maternidade Oeste. Neste
contexto,  dada  a  característica  destes  produtos,  a  licitação  exclusiva  para  micro  e
pequenos empreendedores afasta a possibilidade de participação das fabricantes (que em
geral  são  grandes  empresas),  inclusive  internacionais,  o  que  reduz  e  restringe  a
competitividade  e  por  vezes  pode  excluir  a  oferta  do  preço  mais  vantajoso  para
administração pública, associado ao fato que a garantia dos produtos não recai sobre o
fornecedor,  mas sobre o fabricante,  justamente o que estaria excluído de participar  do
certame licitatório. Embora as ME e EPP ofereçam descontos nas aquisições em grandes
quantidades, a redução do valor da compra também poderá ser ofertadas pelas empresas
fabricantes, com economia de escala e sem custo de intermediação de venda. Caso a
licitação  seja  restrita  a  este  grupo  de  empresas  além  de  diminuir  a  concorrência,
acarretando em preços mais altos, pode também não haver fornecedor para determinado
equipamento, podendo vir a ocorrer descontinuidade de serviços em nossas unidades de
saúde. Diante do exposto em atenção ao princípio constitucional da eficiência, que impõe
ao Administrador público, sobretudo no âmbito da saúde, a busca pela máxima eficácia e
eficiência  da  atividade  pública,  evidencia-se  não  vantajoso  limitar  a  participação  no
presente  procedimento  a  licitantes  qualificados  como  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte.

 Os fornecedores deverão apresentar especificações claras, completas e detalhadas dos
medicamentos  ofertados,  inclusive  indicando  a  procedência,  marca  e  fabricante  do
medicamento;

 Os bens deverão ser entregues na Coordenadoria de Almoxarifado Central da Secretaria
Municipal  de  Saúde,  no  seguinte  endereço:  Avenida  Perimetral  Norte,  Condomínio
Goiazém, Bloco E, Galpão 09 e 10, Vila João Vaz, CEP: 74.425-090, Goiânia – Goiás.
Telefones: (62) 3524-3401 / 3524-3407, no horário das 08h00min às 17 h: 00 min.

 Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais  respectivos
(caixas com os produtos individualizados e nota fiscal do mesmo produto), com cópias da
Nota  de  Empenho/Autorização  de  Fornecimento  e  deve  conter,  obrigatoriamente,  a
especificação do item, marca do fabricante e quantidade entregue.

 Conter  impressos  na  embalagem  os  dados  de  identificação  do  produto,  nome  do
fabricante, número do lote, data de validade e fabricação, e armazenagem.

 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar número de lote, data
de fabricação e data de validade.

 A MESMA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A HABILITAÇÃO E PROPOSTA, DEVERÃO
TAMBÉM SEREM ENVIADAS DIGITALIZADAS EM ARQUIVO ÚNICO, VIA E-MAIL;
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1. OBJETO  

1.1. Contratação para aquisição de equipamentos Laboratoriais, na modalidade registro de
Preços,  menor preço por item, para atender às necessidades do Laboratório e Agência
Transfusional da Maternidade Oeste e dos Laboratórios de Urgência da Secretaria Municipal
de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste termo de referência.

1.2. Fica designado a servidora Camila Gomes Urzêda, matricula nº:  635367 como Gestora do
Contrato oriundo desta solicitação.

1.3. Os fornecedores deverão apresentar especificações claras, completas e detalhadas dos
bens ofertados, inclusive indicando a procedência, marca e fabricante.

1.4. A proposta deverá conter o preço do objeto expresso em moeda corrente nacional, admitindo-
se após  a  vírgula  somente 02  (duas)  casas decimais,  discriminado  para  o(s)  objeto(s)  em
algarismo  arábico  (unitário  e  total).  A  proposta  deverá  conter  todos  os  seus  elementos
constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade de acordo com as especificações;

1.5. Apresentar Certificado de Registro emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, conforme RDC Nº 36, DE 26 DE AGOSTO DE
2015, ou cópia autenticada da publicação no “Diário Oficial da União” com despacho da conces-
são de Registro, referente a cada produto ofertado, ou declaração de isenção de registro relati-
vamente aos registros;

1.6. Apresentar Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vi-
gilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art.
2º), pelo Decreto Federal nº 8.077 de 2013.

1.7.Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 9.782/99 (art. 8º, inci-
so VI) 

1.8. Os PROPONENTES fabricantes deverão apresentar junto com sua proposta de preços,
Licença de Operação, expedido pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente de sua Sede, de
acordo com a Lei Federal nº 6.938 de 31/08/1981; Decreto Federal nº 99.274 de 06/06/1990
e Resolução nº 237-CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) de 19/07/1997, Artigo
8º, Inciso III. Os PROPONENTES revendedores deverão apresentar a Licença de Operação
do Fabricante dos equipamentos ofertados.

1.9. Apresentar  Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  e  Controle  por  linha  de
produção / produtos, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vincula-
da ao Ministério da Saúde. R.D.C. 59 DE 27 DE JUNHO DE 2000.

2. JUSTIFICATIVA  
2.1.  A aquisição dos bens acima elencados atenderá as demandas do Laboratório e Agência
Transfusional da Maternidade Oeste e dos Laboratórios de Urgência da SMS.   

2.2. Justificamos a aquisição pelo Sistema Registro de Preços, pelo fato da Maternidade Oeste
se tratar de uma unidade de saúde nova, cuja demanda é imprevisível, e a aquisição através do
Sistema Registro de Preços permite a redução do volume de estoques e perdas. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  
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3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO  

4.1. O fornecimento será efetuado conforme solicitação do Gestor da Ata e deverá ser entregue
em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento  da Ordem de Fornecimento.

4.2. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites
legais, a critério do Contratante, estima-se em 12 meses contados da publicação do Extrato da
Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, o prazo de vigência do contrato oriun-
do desta solicitação.

4.3. Os bens deverão ser entregues na Coordenadoria de Almoxarifado Central da Secretaria
Municipal de Saúde, no seguinte endereço: Avenida Perimetral Norte, Condomínio Goiazém,
Bloco E, Galpão 09 e 10, Vila João Vaz, CEP: 74.425-090, Goiânia – Goiás. Telefones: (62)
3524-3401 / 3524-3407, no horário das 08h00min às 17h: 00min.

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
5.1. Os bens serão recebidos: 

5.1.1. Provisoriamente, o fornecedor deverá entregar o equipamento no local indicado por essa
secretaria, obedecendo às especificações técnicas conforme solicitação de compra. O equipa-
mento será recusado quando verificada a existência de peças danificadas, ausência de com-
ponentes e acessórios utilizados na montagem, instalação e operação do equipamento. Em
caso de recusa o licitante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a substituir o equipa-
mento.
 
5.1.2. Definitivamente, o equipamento só será dado como aceito tecnicamente, mediante sua
montagem, instalação completa e funcionamento na unidade indicada pela Secretaria Munici-
pal de Saúde.

5.1.3. Quando solicitado pela secretaria, o fornecedor deverá promover nas Unidades de Saúde,
treinamento  por  técnicos  especializados,  ,  tendo  como  escopo,  instruções  operacionais,
princípios  de  funcionamento,  utilização  de  acessórios,  limpeza,  desinfecção  e  solução  de
problemas de caráter  operacional,  a fim de garantir  que os profissionais  estejam aptos a
operacionalizar os equipamentos, devendo enviar relatório de frequência à Gerência de Apoio
Diagnóstico,  que  confirme  a  participação  dos  profissionais  de  saúde  nos  treinamentos
realizados.

5.1.4.  Após a instalação, quando for o caso, o equipamento deverá estar calibrado/qualificado
dentro dos padrões estabelecidos para o adequado funcionamento e operação do mesmo.

5.1.5. A aceitação definitiva do bem, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4, se dará após a certificação de
que todos esses testes foram realizados bem como a emissão de um parecer técnico por parte do
fornecedor, atestando a segurança e o desempenho essencial do equipamento.

5.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a
uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.

5.3. No ato de entrega no Almoxarifado:

5.3.1. Não misturar os produtos com outras Notas Fiscais, para maior agilidade na conferência
dos produtos e faturas das notas.
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5.3.2.  Os produtos deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos
(caixas com os produtos individualizados e nota fiscal do mesmo produto), juntamente com có-
pias da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e deve conter, obrigatoriamente, a es-
pecificação do item, marca do fabricante e quantidade entregue.

5.3.3. Conter impressos na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabri-
cante, número do lote, data de validade e fabricação, e armazenagem.

5.3.4. Os equipamentos deverão estar acompanhados dos seus respectivos manuais, 
traduzidos em língua portuguesa (Brasil).

5.3.5. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro dos padrões e recomendações
técnicas para estes produtos, devidamente protegidos do pó e variações de temperatura. No
caso  de  produtos  termolábeis,  a  embalagem  e  os  controles  devem  ser  apropriados  para
garantir a integridade do produto. Para estes produtos, utilizar preferencialmente fitas especiais
para monitoramento de temperatura durante o transporte.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Ad-
ministração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, mo-
delo, tipo, procedência e prazo de garantia.

6.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário,
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os arti-
gos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administra-
ção, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos.
 
 6.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da

presente licitação. 

6.1.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antece-
de a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação.

6.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga-
ções assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

6.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas  dos tributos,  encargos trabalhistas,  previdenciá-
rios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garan-
tia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
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7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário.
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provi-
soriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivos. 
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de ser-
vidor especialmente designado.
7.1.4. Efetuar o pagamento das faturas, devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de
Saúde, via Ordem de Pagamento, até o 30° (trigésimo) dia do mês subsequente ao vencido,
após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas à licitante vencedora.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO  
 

8.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração. 

8.2. O  representante  da  Contratante  deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornece-
dora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei-
ções técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,
e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agen-
tes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcioná-
rios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competen-
te para as providências cabíveis.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 09 dias do mês de outubro de 2018.

Gildeone Silvério de Lima
PREGOEIRO
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24- Anexo II - Modelo da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº. 092/2018 SRP

Pelo presente instrumento, a Secretaria Municipal de Saúde, órgão gerenciador do Registro de
Preços, localizada na Avenida do Cerrado, nº 999, Bloco D, 2º andar, Parque Lozandes, represen-
tado pelo Sr._____________________________,  (nacionalidade), (estado civil),  inscrito no CPF
sob nº ____________, portador do RG nº _______________, residente e domiciliado nesta Capi-
tal, doravante denominado Secretário da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 15
da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2578/2011,  Decreto
Municipal nº 3044/2011, Decreto Municipal nº 3756/2011, Decreto Municipal nº 2914/2014 e as de-
mais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresen-
tadas no  Pregão Eletrônico nº  092/2018–  Sistema de Registro de Preços, do tipo  MENOR
PREÇO POR ITEM, publicada no DOM nº..........do dia .................., transcurso o prazo para inter-
posição de recursos e a necessária homologação, conforme fl...........do processo nº.................., e
a empresa __________________________________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita  no  CNPJ  sob  nº  ________________________,  estabelecida  na
________________________________, neste ato representada pelo Sr.  -------------------,  inscrito
no  CPF  nº  _______________,  portador  do  RG  nº  ____________,  residente  e  domiciliado
__________;  doravante  denominado  Fornecedor,  firmam a  presente  ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente  Ata  de  Registro  de  Preço  tem  por  objeto  a  Aquisição  de  Equipamentos
laboratoriais para atender as necessidades do Laboratório e Agência Transfusional da
Maternidade Oeste e dos Laboratórios de Urgência da SMS de Goiânia, pelo Sistema de
Registro  de Preços,  conforme condições e especificações estabelecidas no Edital  e
seus Anexos.., durante todo o período de vigência da mesma.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Ele-
trônico nº 092/2018– Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

    
CNPJ DA EMPRESA VENCEDORA – RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Item Descrição do objeto  Marca Unidade Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

Valor Total ----------------------------------------------------------------------------------------------R$

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Secretaria Municipal de
Saúde, órgão gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 2578/2011, De-
creto  Municipal  nº  3044/2011  e  Decreto  Municipal  nº  3756/2011,  Decreto  Municipal  nº
2914/2014 e demais legislações vigentes, autorização para aquisição do material para serem
atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.

3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão da Nota de Empenho de
Despesa/ e ou Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo
de 05 (cinco) dias a contar da comunicação.

3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega do material,
objeto do Pregão.
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3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para en-
tregar o material.

3.5 - O material deverá ser entregue de acordo com o edital, com a proposta vencedora da licita-
ção, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6 - O Município de Goiânia não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe fa-
cultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegura-
do ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 - O prazo para pagamento ao fornecedor será efetuado nos termos do edital do Pregão de Re-
gistro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da publica-
ção do extrato da Ata no Diário Oficial do Município.

5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

5.2.1  -  O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados,  cabendo ao órgão gerenciador  promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.

5.2.2  -  Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.2.1  - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado
do compromisso assumido;

5.2.2.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, medi-
ante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão ge-
renciador poderá:

 5.3.1  -  Liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  da  penalidade,
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comuni-
cação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3  -  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a ob-
tenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
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6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

6.2 - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.

6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente as-
sumidas.

6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1- Pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:

7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e
a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);

7.1.1.3  -  A(s)  detentora(s)  der  (em)  causa  a  rescisão  administrativa  de  contrato
decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no
Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações;

7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
deste instrumento de registro;

7.1.1.5  -  Os  preços  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  praticados  no
mercado;

7.1.1.6 - Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela
Administração.

7.2 - Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossi-
bilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses conti-
das no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações.

7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida a Secretaria Municipal de saúde, facultada a ele a aplicação das penalidades previs-
tas, caso não aceitas as razões do pedido.

7.3-  Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao pro-
cesso que tiver dado origem ao Registro de Preços.
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7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comu-
nicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação,
por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

7.3.2 - Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Se-
cretaria Municipal de Saúde, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancá-
ria e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documen-
tos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.

8.2  -  Integram  o  presente  instrumento,  independente  de  transcrição,  todas  as  condições  e
respectivos atos do Pregão Eletrônico nº 092/2018 - Sistema de Registro de Preços.

8.3-  Fica designado como Gestor do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
2578/2011, Decreto Municipal nº 3044/2011, Decreto Municipal nº 3756/2011 e Decreto Municipal
nº 2914/2014 a Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço,
em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
                                    
                                         Goiânia, ..... de ............... de 2018.

______________________________
Fátima Mrué

Secretário

________________________________________
REPRESENTANTE

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS: 1_________________________ 2___________________________

ANEXO da Ata de Registro de Preços

Classificação  das  empresas  que  aceitarem  fornecer  o  mesmo  valor  do  primeiro  colocado  caso  haja
inadimplência na entrega 

Conforme art. 15 , inciso II da Lei Municipal nº 9.525/2014 será incluído, na respectiva Ata da forma de
anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do lici-
tante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem
de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art.  3º da Lei Federal  nº
8666/1993.
1º 
2º
3º 
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25- ANEXO III - Declaração de Habilitação

Declaração de Habilitação
(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02)

Ao
Pregoeiro da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
Endereço:Av. do Cerrado, 999, Parque Lozandes, Bloco D, 2º andar, Goiânia- GO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 SRP

                               Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ ,
tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s)
objetos(s),  de  conformidade  com  o  Edital  mencionado,  declaramos  junto  ao(a)
Pregoeiro(a)  da  CEL que  cumprimos plenamente os  requisitos  de  habilitação,  com os
documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram
dentro do Envelope de nº 01 – Documentos  de Habilitação, em conformidade com o inciso
VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão
eletrônico de nº 092/2018 SRP que realizar-se-á no dia--- às ---horas. Declaramos ainda,
estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do
edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos
aos Declarantes (*).
(*) Ressalva  declaratória  somente  para  Microempresa(ME)  e  Empresas  de  Pequeno
Porte(EPP):
12. Salvo para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Localidade, ___ de _________de _______

___ ( assinatura )__

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal
investidura.
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26 - ANEXO IV
 CARTA PROPOSTA (MODELO)

Ao(a)
Pregoeiro(a)  da  COMISSÃO  ESPECIAL DE  LICITAÇÃO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
Endereço: Av. do Cerrado, 999, Parque Lozandes, Bloco D, 2° andar. Goiânia- GO, Goiânia- GO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___,  CNPJ/MF n.º  ___,  sediada  ___(endereço completo)___  ,  tendo
examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s) materiais(s),
de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo,  já inclusos
todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar  o  OBJETO conforme planilha constante do Anexo I  -  Termo de Referência,
contendo quantitativos, especificação do objeto, MARCA valores unitários e totais e locais
de entrega). 

Item Unidade Quantidade Especificação do objeto / Marca Preço Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

-Preço unitário por item e por extenso: 
ITEM 01 = R$
Preço total dos itens= R$

Declaramos que:
Os produtos são de primeira qualidade;
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
A fornecer os produtos no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento 
da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 120
(cento e vinte) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta
proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Localidade, ___ de _________de _______

___ (assinatura)__

Nome e assinatura do responsável legal,  que comprove mediante copia do contrato social  ou
procuração pública ou particular poderes para tal investidura.
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27- ANEXO V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Ao(a)
Pregoeiro(a) da  COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
Endereço: Av. do Cerrado, 999, Parque Lozandes, bloco D 2º andar, Goiânia - GO, Goiânia-
GO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 SRP

Prezados Senhores,

___(nome  da  empresa)___,  CNPJ/MF  n.º  ___,  sediada  ___(endereço
completo)___ , tendo examinado o Edital, declara sob as penas da lei que:

a) Está apresentando proposta para fornecimento dos produtos objeto deste
edital;

b) A nacionalidade da Empresa Licitante é ___ (indicar a nacionalidade)___;
c) Até a  presente  data  inexistem fatos  impeditivos  para sua habilitação no

presente processo licitatório e, também, que está ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências;

d) Não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em
horário noturno de trabalho ou em perigosos ou insalubres, não possuindo
ainda,  qualquer  trabalho  de  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

e) Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte.

Localidade,       aos ___ dias de ___ de 2___.

                                               _____________________________________
___ (assinatura) ___

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal
investidura.
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28- ANEXO VI

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

Senhor Licitante,

Solicitamos a V.Sª  a  fineza  de  preencher  o  recibo do edital  (modelo  abaixo),  remetendo-o à
Comissão  Especial  de  Licitação,  por  meio  do  fax  (0**62)  3524-1628  ou  e-mail
cel@sms.goiania.go.gov.br caso não o tenha retirado nesta Comissão.

A NÃO  REMESSA DO  RECIBO  EXIME  A ADMINISTRAÇÃO  E  O(A)  PREGOEIRO(A)  DA
COMUNICAÇÃO  DE  EVENTUAIS  RETIFICAÇÕES  OCORRIDAS  NO  INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Localidade, ___ de _________de _______

RECIBO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 SRP

COMISSÃO  ESPECIAL  DE  LICITAÇÃO  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE“

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA”.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos laboratoriais para atender as necessidades do
Laboratório e  Agência Transfusional  da Maternidade Oeste e  dos Laboratórios de
Urgência  da  SMS  de  Goiânia,  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,  conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Razão Social: ____________________________________________________________

CNPJ:___________________________________________________________________

Endereço:________________________________________________________________

Cidade:_________________Estado:__________________Telefone:________________

Fax:____________________________________

E-mail:___________________________________________________

Pessoa para contato:______________________________________________________

Recebemos,  através  do  site  www.saude.goiania.go.gov.br,www.publinexo.com.br,e-mail

cel@sms.goiania.go.gov.brou de qualquer outra fonte, cópia do instrumento convocatório

acima identificado.

Data:____/____/______
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29- ANEXO VII
MINUTA CONTRATUAL

  CONTRATO Nº XXX/20XX

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
MUNICIPIO  DE  GOIÂNIA,  COM
INTERVENIÊNCIA  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  SAUDE  –  SMS,  E  A
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O  MUNICÍPIO DE GOIÂNIA,  pessoa jurídica  de direito  público,  sediada  a  Av.  do  Cerrado,
Parque Lozandes, nesta Capital, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE,  CNPJ  37.623.352/0001-03,  neste  ato  representado  pelo  seu  titular
Dra. FÁTIMA MRUE,  brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade n.º 582775
SSP/DF  e  inscrita  no  CPF  n.º  285.954.911-00,  a  seguir  denominada  simplesmente
CONTRATANTE,  e de outro lado a empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita  no  CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXX, sediada na Rua XXXX, nº XXXX, – Cidade-UF,
representada por seu representante legal Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da
cédula de identidade nº. XXXXXX XXX/XX e CPF nº XXXXXXXXX, doravante denominado
simplesmente  CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente
instrumento e de conformidade com  o disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,e alterações
posteriores, conforme especificações do Edital de (modalidade licitatória) nº XXX/XXXX e seus
anexos, Processo Nº 72082770/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto do presente contrato de prestação de garantia de Equipamentos Laboratoriais
para utilização no Laboratório e Agência Transfusional da Maternidade Oeste e dos Laboratórios de
Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, por no mínimo 12 (doze) meses, produtos
adquiridos conforme condições e especificações estabelecidas no Edital de (modalidade licitatória)
nº XXX/XXXX e seus anexos, processo nº 72082770/2017.

Item Qtd. Descrição Marca

1 1 un.

AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX, Capacidade de agitação
para tubos de ensaio de no mínimo Ø 30 mm, tubos de centrífugas,
cubetas  de  colorímetros  ou  espectrofotômetros,  pequenos  frascos
reagentes  utilizados  em laboratórios.Acionamento  contínuo  ou por
pressão  em seu receptáculo;  velocidade  de  até  3.800  RPM.Design
moderno,  robusto  e  compacto.  Mecanismo  de  agitação  de  alta
resistência  e  durabilidade,  nível  de  ruído  baixo.  Sistemas  de
amortecedores  que  diminuem as  vibrações  sobre  as  bancadas  dos
laboratórios,  base  com  pés  em  silicone  ou  borracha,  que  evita  o
deslocamento  por  deslizamento  do  equipamento. Gabinete  em aço
carbono e alumínio; Alimentação elétrica bivolt ou 220 v.O prazo de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a
contagem a partir do recebimento definitivo do equipamento.
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2 1 un.

AGITADOR  ORBITAL TIPO  KLINE,  com  rotação  variável  e
mantas  de  borracha  antiaderente.  Presilha  tipo  espiral,  velocidade
regulável até 250 rpm. Dimensões aproximadas da plataforma: 280
mm x  280  mm.  Painel  frontal  contendo  interruptor  liga/desliga  e
temporizador. Pés de borracha aderente. Alimentação elétrica bivolt
ou 220 v. O prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01
(um) ano, iniciando a contagem a partir do recebimento definitivo do
equipamento.

3 1 un.

APARELHO  HOMOGENEIZADOR  DE  PLAQUETAS:
Equipamento  horizontal  para  homogeneizar  plaquetas  com
movimento  contínuo  em  temperatura  efetiva,  bandejas  de  aço
inoxidável,  móveis  e  removíveis,  que  permita  o  manuseio  de  uma
bandeja sem interromper o movimento das demais com o equipamento
em funcionamento. Velocidade mínima de 60 oscilações por minuto e
capacidade mínima para 48 bolsas. Equipamento com possibilidade de
interromper o movimento por 30 segundos. Sistema de segurança em
forma  de  alarme  sonoro  em casos  de  desligamento prolongado  do
equipamento ou por falta de energia. Alimentação elétrica bivolt ou
220V. Botão liga/desliga. Equipamento com manual de instruções em
Português.  Registro  no MS/ANVISA.  Empresa terá  que entregar  o
equipamento  instalado  e  com  treinamento  de  funcionamento  para
todos  (matutino,  vespertino  e  noturno)  os  plantões.  O  fornecedor
deverá ter assistência técnica autorizada no Brasil, com prestação de
serviços e fornecimento de peças no Estado de Goiás sem quaisquer
ônus  durante  o  período  de  garantia  do  equipamento,  quando for  o
caso. O prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  da  data  de  instalação  e  do
recebimento definitivo do equipamento. Caso haja a necessidade de
utilização  de  transformador  /  estabilizador/NoBreak  a  aquisição  e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do  fornecedor  do
equipamento.  Equipamento calibrado  com certificado  de  calibração
válido por 01 ano, quando for o caso.

4 1 un.

AGLUTINOSCÓPIO: Equipamento construído em material liso, não
poroso, pintura Epoxi, lavável, com as dimensões aproximadas 50 cm
de comprimento X 20 cm de altura X 20 cm de largura. Contendo luz
fria em seu interior, com tomada externa de liga/desliga, com suporte
lateral  que  permita  movimento  giratório  e  fio  com  tomada.
Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220V.  Registro  no  MS/ANVISA ou
certificado  /declaração  de  isenção  de  registro.  Equipamento  com
manual  de  instruções  em  Português.  O  prazo  de  garantia  do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  do  recebimento definitivo  do  equipamento.  Empresa  terá  que
entregar o equipamento instalado e com treinamento de funcionamento
para todos (matutino, vespertino e noturno) os plantões. O fornecedor
deverá ter assistência técnica autorizada no Brasil, com prestação de
serviços e fornecimento de peças no Estado de Goiás sem quaisquer
ônus durante o período de garantia do equipamento, quando for o caso.
Caso haja a necessidade de utilização de transformador / estabilizador /
NoBreak a aquisição e instalação desses serão de responsabilidade do
fornecedor do equipamento.

5 20 un.

APARELHO  HOMOGEINIZADOR  DE  SANGUE,  que  permita
manter as células sanguíneas em suspensão homogênea nos exames
hematológicos, motor elétrico com velocidade regulável entre 8 e 22
rpm  e  capacidade  para  no  mínimo  22  frascos  com  tamanhos
aproximados de 14 - 22 mm, e tubos com tamanhos aproximados de
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no mínimo 10 a13 mm de diâmetro . Alimentação elétrica bivolt ou
220 v. O prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um)
ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

6 14 un.

ANALISADOR  DE  ÍONS/  ELETRÓLITOS  -  Analisador de
íons/eletrólitos com mínimo para os parâmetros Na+, K+; Cl-; Ca+2 e
pH,  determinações   em  amostras   de  Sangue  Total,Soro,  Plasma,
Urina, dialisados, ampola de controle de qualidade ou capilar (com
adaptador), soluções aquosas, aspiração da amostra de tubo primário,
seringa,  volume  da  amostra  no  mínimo  de  80  ul.  Eletrodos  sem
manutenção, tempo de análise inferior a 60 segundos. Com calibração
automática, armazenamento  de  dados  para  controle  de  qualidade,
modo Standby controlado pelo usuário, reagentes e lixo na forma de
Pack  evitando  contato  com  material  biológico,  idioma:  Português,
impressora  térmica  interna,  com  16  caracteres,  interface  RS  232,
acompanha  no-break  com  estabilizador  de  voltagem  e  demais
componentes  necessários  à  perfeita  instalação  e  funcionamento  do
equipamento.  Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220V.  O  prazo  de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a
contagem a partir da data de instalação e do recebimento definitivo do
equipamento.

7 15 un.

AUTOCLAVE  VERTICAL,  PARA  ESTERILIZAÇÃO  DE
MATERIAIS, CAPACIDADE75 LITROS, câmara/cesto interno em
aço inoxidável, operação digital, acompanha cesto para materiais, com
funcionamento elétrico com tensão 220 Volts e freqüência de 60 Hz.
Potência consumida inferior a 4000 W. Equipamento fabricado em aço
inoxidável  AISI  304  ou  superior.  Câmara  com dimensões  máximas
aproximadas de 40x60cm (Diam. xAlt) e dimensões externas máximas
de largura x profundidade x altura  de68 x 64 x 140 cm (+/- 10%).
Tampa em bronze fundido  e pintada em pó eletrostático e  material
isolante ao calor, com guarnição de vedação em silicone resistente a
altas temperaturas,  manípulos para fechamento.Botão liga e  desliga.
Possuir sensor de nível que impede o funcionamento do equipamento
sem  água,  evitando  a  queima  da  resistência  por  falta  d'água.
Resistência elétrica de imersão, blindada.Pressão de operação de 1,5
atm, Pressão Máxima aproximada de 3 atm.Temperatura de operação
aproximadas:  127°C a 143°C.Válvula de alívio de  pressão regulada
para atuar com pressão igual ou superior a máxima pressão de trabalho
admissível. Torneira de dreno.O prazo de garantia do equipamento será
de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a partir da data de
instalação e do recebimento definitivo do equipamento. Equipamento
fabricado dentro das normas vigentes e registro na Anvisa.

8 15 un.

ASPIRADOR - para  aspiração  de  líquidos  e  secreções,  compacto,
aspiração regulável, com bomba aspiradora à vácuo com acionamento
elétrico, através de um botão de alta  sensibilidade e funcionamento.
Possuir sistema diafragma, de fácil manuseio, limpeza e higienização,
devendo  ser  portátil,  silencioso,  econômico,  não  necessitando  de
manutenção ou lubrificante. Frasco coletor autoclavável, com tampa de
borracha,  válvula  automática  de  nível  que  evite  extravasamento,  e
capacidade  mínima  de  1,0  (hum)  litro.  O  aspirador  deverá  ser
composto  por  uma  unidade  de  aspiração,  um tubo  de  sucção,  uma
extensão, um recipiente, tampa, manual de instruções em português, ter
alimentação  elétrica  bivolt  ou  220  V.  O  prazo  de  garantia  do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
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equipamento Registro na ANVISA/MS.

9 3 un.

BALANÇA  DIGITAL,  de  bancada,  para  uso  em  laboratório,
equipamento  de  precisão  com  visor  de  cristal  líquido,  digital,
iluminado.  Leitura  de  0,01  g,  capacidade  máxima  de  3.200  g,
repetibilidade menor ou igual a 0,01g, linearidade de aproximadamente
0,03  g,  mecanismo  eletromagnético  de  precisão,  capaz  de  realizar
conversão de  unidade, calibração automática/modo e ajuste.  Função
liga / desliga, tara. Equipamento em material sintético rígido, leve e
resistente, prato em aço inoxidável AISI 304. Unidades de pesagem no
mínimo com Kg, g, gn . Tamanho do prato de aproximadamente 160 x
124 mm. Alimentação 220 V ou bivolt. Equipamento com manual de
instruções em Português. O prazo de garantia do equipamento será de
no  mínimo 01  (um)  ano,  iniciando a  contagem a  partir  da  data  de
instalação e do recebimento definitivo do equipamento. Empresa terá
que  entregar  o  equipamento  instalado  e  com  treinamento  de
funcionamento para todos (matutino, vespertino e noturno) os plantões.
O fornecedor deverá ter assistência técnica autorizada no Brasil, com
prestação de serviços e fornecimento de peças no Estado de Goiás sem
quaisquer ônus durante o período de garantia do equipamento, quando
for o caso. Caso haja a necessidade de utilização de transformador /
estabilizador/NoBreak  a  aquisição  e  instalação  desses  serão  de
responsabilidade  do  fornecedor  do  equipamento.  Equipamento
calibrado  por  empresa  autorizada  e  cadastrada  junto  à  RBC (Rede
Brasileira de Calibração), com certificado de calibração válido por 01
ano.

10 4 un.

BANHO-MARIA-  Equipamento  para  aquecer  uniformemente
substância  líquida  ou  sólida,  capacidade  mínima  de  30  tubos,
temperatura  regulável  em  5 graus  Celsius  a  máxima  de  80  graus
Celsius,  cuba  interna  em  aço  inox  sem  emendas  ou  soldas.
Externamente  em  chapa  de  alumínio  com  acabamento  epóxi
texturizado.  Sistema  de  aquecimento  com  resistência  blindada  tipo
tubular,  tampa  anti-gota,  termômetro  digital  interno.  Painel  frontal
digital  com  controlador  eletrônico.  Precisão  termostática  de
aproximadamente  de  +/-  0,8ºC em 36 e  58ºC e  precisão  de  leitura
máxima  de  0,3ºC.  Display  em  Led's  mínimo  de  03  (três)  dígitos.
Alimentação elétrica 220 V ou bivolt. Registro no MS/ANVISA ou
certificado  /declaração  de  isenção  de  registro.  Equipamento  com
manual  de  instruções  em  Português.  O  prazo  de  garantia  do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.  Empresa  terá que  entregar  o  equipamento  instalado e
com treinamento de funcionamento para todos (matutino, vespertino e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter  assistência  técnica
autorizada  no  Brasil,  com prestação  de  serviços  e  fornecimento  de
peças no Estado de Goiás sem quaisquer ônus durante o período de
garantia do equipamento, quando for o caso. Caso haja a necessidade
de utilização de transformador / estabilizador/NoBreak a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do  fornecedor  do
equipamento.

11 2 un.

CABINE  DE  FLUXO  LAMINAR: Equipamento  Vertical  para
segurança microbiológica, classe II tipo A, com filtro HEPA classe A3,
operando com sistema de pressão negativa, construção em aço inox,
com 01 cm de espessura a frio, com pintura epoxi, janelas frontais em
vidro,  sucção  de  ar  através  da  parte  frontal,  área  de  trabalho
continuamente limpa, dada a circulação de ar proveniente dos filtros
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HEPA.  Sistema  de  sucção  de  ar  de  alta  eficiência,  com 02  filtros
HEPA, sendo um de filtração interna e outro de exaustão, eficiência
dos filtros de 99,99%, área de trabalho em aço inox removível para
limpeza,  painel  de controle com todos os sistemas que controlam a
câmara,  manômetro,  interruptor  para  lâmpadas  fluorescentes  e
ultravioletas. Área de trabalho com aproximadamente 118x64x64cm.
Projetada conforme ISO 14.644-1.  Dispositivo de  segurança que só
permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente
fechado.  Alarme  visual  que  indica  o  nível  de  saturação  dos  filtros
HEPA  e  lâmpada.  Alimentação  elétrica  bivolt.  Registro  no
MS/ANVISA  ou  certificado  /declaração  de  isenção  de  registro.
Equipamento  com manual  de  instruções  em Português.  O prazo  de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a
contagem a partir da data de instalação e do recebimento definitivo do
equipamento. Empresa  terá  que  entregar  o  equipamento  instalado e
com treinamento de funcionamento para todos (matutino, vespertino e
noturno)  os  plantões.  O  fornecedor  deverá  ter  assistência  técnica
autorizada  no  Brasil,  com prestação  de  serviços  e  fornecimento  de
peças no Estado de Goiás sem quaisquer ônus durante o período de
garantia do equipamento, quando for o caso. Caso haja a necessidade
de utilização de transformador / estabilizador/NoBreak a aquisição e
instalação  desses  serão  de  responsabilidade  do  fornecedor  de
equipamento. Equipamento deverá, por responsabilidade do licitante.
ser certificado/qualificado,  por técnico habilitado antes do uso inicial,
com certificado válido por 01 ano.

12 1 un.

CÂMARA  DE  CONSERVAÇÃO  DE  SANGUE:  Equipamento
Vertical de baixa temperatura, de porta de vidro não embaçante com
fecho magnético e  guarnição de PVC, com câmara interna em aço
inoxidável tratado e pintado com tinta porcelanizada na cor branca,
temperatura ajustada entre + 2ºC e +8ºC aproximadamente, circulação
interna  de  ar  forçada  por  ventilador,  com  degelo  automático  e
contínuo. Sistema de refrigeração livre de CFC. Gabinete externo com
pintura epox.  Painel  de  controle  com termômetro  de  alta  precisão,
configurável, tipo membrana, display em LCD com fundo iluminado
com  caracteres  expandidos  para  melhor  visualização.  Sistema  de
alarme  sonoro  e  visual  para  no  mínimo  falta  de  energia  elétrica,
temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta,
tecla de inibir o som dos alarmes reativando-o automaticamente em
aproximadamente 10min após o star da tecla. Registrador gráfico de
temperatura  no  mínimo  de  sete  dias.  Filtros  contra  ruídos
eletromagnéticos,  provenientes  da  rede  de  alimentação  elétrica.
Câmara de no mínimo 240 bolsas de sangue de 500 ml. Equipamento
bivolt ou 220 v. Dimensões máximas aproximadas do equipamento:
70  cm de  largura  x  70  cm de  profundidade  x  200  cm de  altura.
Registro  no MS/ANVISA ou certificado  /declaração  de  isenção  de
registro.  Equipamento  com manual  de  instruções  em Português.  O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e do recebimento
definitivo do equipamento. Empresa terá que entregar o equipamento
instalado e com treinamento de funcionamento para todos (matutino,
vespertino e noturno) os plantões. O fornecedor deverá ter assistência
técnica  autorizada  no  Brasil,  com  prestação  de  serviços  e
fornecimento  de  peças  no  Estado  de  Goiás  sem  quaisquer  ônus
durante  o  período de  garantia  do equipamento,  quando for  o caso.
Caso  haja  a  necessidade  de  utilização  de  transformador  /
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estabilizador/NoBreak  a  aquisição  e  instalação  desses  serão  de
responsabilidade  do  fornecedor  do  equipamento.  Equipamento
calibrado com certificado de calibração válido por 01 ano, quando for
o caso.

13 5 un.

CRONÔNOMETRO-  Cronômetro  Digital  portátil,  c/  exibição  do
tempo  no  display:  horário  normal,  horas,  minutos,  e  segundos.
Formatos: 12 ou 24 horas a critério do usuário. Calendário: ano, dia
do mês e dia da semana. Cronógrafo: unidade de medida: 1/100 de
segundos. Capacidade máxima de medição até: 99 horas, 59 min, 59
Seg. Despertador: alarme: horário normal e dois alarmes (A1 e A2).
Bip  de  horas.  Timer:  unidade  de  medida:  1  segundo.  Contagem
regressiva até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Botão: Stop/ Reset,
para selecionar os dígitos das funções (horário, alarme, timer e duplo
horário) em modo de ajuste. Bateria de lítio (inclusa). Estojo plástico
de  proteção.  Equipamento  novo,  acompanhado  de  manual  de
instruções em português. O prazo de garantia do equipamento será de
no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a partir do recebimento
definitivo  do  equipamento.  Garantia  contra  defeitos  de  fabricação,
sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição
de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem
ônus  para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  durante  o  prazo  de
validade da garantia.

14 2 un.

CHUVEIRO  LAVA OLHOS de  emergência  Tubulação  de  água
construída  em  aço  galvanizado,  com  pintura  na  cor  verde,  tinta
especial industrial, conexões em aço galvanizado com rosca 1”BSP ,
sapata para fixação ao piso em aço 1020 com proteção anticorrosiva  e
pintura  epóxi.  Válvula  de  acionamento  do chuveiro  em  latão  com
esfera em aço inox em 1 , válvula de acionamento do lava olhos em
latão com esfera em aço inox em ½ , válvula de regulagem de pressão
do lava olhos em ½ ; Ducha (crivo) do chuveiro em aço inox AISI 304
com aproximadamente 28 cm de diâmetro. Cuba do lava olhos em aço
inox AISI 304 com aproximadamente 28 cm de diâmetro,  com 02
(crivos) duchas com jato aerado; Haste triangular de acionamento do
chuveiro em aço inox AISI 304, alavanca empurre de acionamento do
lava olhos em aço inox AISI 304. Equipamento fabricado conforme a
norma  internacional  ANSI  Z.358.1. O  prazo  de  garantia  do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

15 36 un.

CENTRÍFUGA  LABORATORIAL,  digital  programável,
capacidade  aproximada  para  30  tubos  de  15  ml,  com  motor  de
indução,  pés  de  borracha  aderente,  velocidade  regulável  com
controlador eletrônico linear para até 5.000 RPM, temporizador, luz
piloto indicadora de funcionamento e sistema de trava de segurança na
tampa. Alimentação elétrica bivolt ou 220 v. O prazo de garantia do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

16 1 un.

CENTRÍFUGA DE MICRO HEMATÓCRITO, com rotor para 24
capilares, motor de indução,  velocidade fixa entre  10.000 e 12.500
RPM, acompanha tabela  de  leitura,  temporizador com intervalo  de
minuto  a  minuto,  sistema  de  trava  de  segurança  na  tampa,  freio
eletrônico  e  parado  automático.  Pés  de  borracha  aderente.
Alimentação  elétrica  bivolt   ou  220V.  O  prazo  de  garantia  do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
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partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

17 10 un.

COAGULÔMETRO-APARELHO SEMI-AUTOMATIZADO, duplo
canal  independente,  possuir  sistema  de  detecção  ótica  por  emissor
LASER,  sistema  aberto  para  diversas  marcas  de  reagentes,  que
realize, no mínimo, as provas de TP, TTPA, Fibrinogênio e Fatores de
coagulaçâo.  Deve fornecer os resultados de TP em tempo, atividade
(%), INR e relação.  com agitador magnético, possuir sistema de pré-
aquecimento de fatores e alarme audiovisual, que trabalhe com curvas
de calibração e tenha memória para as mesmas, impressora interna,
incubação  e  realização  do  teste  no  próprio  aparelho,  Alimentação
elétrica bivolt ou 220V. O aparelho deverá vir acompanhado de 5.000
cubetas  e  das  respectivas  limalhas  ou  esferas  necessárias  para
realização dos testes. O prazo de garantia do equipamento será de no
mínimo  01  (um)  ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  da  data  de
instalação e do recebimento definitivo do equipamento

18 36 un.

CONTADOR  DIFERENCIAL  DE  CÉLULAS
HEMATOLÓGICAS DIGITAL,  com, no mínimo, 08 (oito) teclas
individuais  para  registros  específicos  de  0  a  100  (Eosinófilos,
Bastonetes,  Basófilos,  Metamielócitos,  Segmentados,  Linfócitos,
Monócitos e Mielócitos), duas teclas para funções, incluindo a função
totalizadora;  com  alarme  sonoro  e  bloqueio  de  contagem  a  cada
centena  de  células  contadas,  possibilitando  desbloqueio  de
continuação  da  contagem  até  999  células  ou  mais.  Alimentação
elétrica bivolt ou 220V. O prazo de garantia do equipamento será de
no mínimo 01 (um) ano, iniciando a  contagem a partir  da data  de
instalação e do recebimento definitivo do equipamento

19 1 un.

DEIONIZADOR OSMOSE REVERSA- Aparelho para produção de
água  reagente grau I,  microbiologicamente pura,  nível  constante  de
alimentação, sistema automático de proteção que desliga o aparelho
quando o sensor  embutido detecta  falta  de  água.  Produção de água
purificada: mínimo 10 L/h, com baixo consumo de energia. Bactérias
(UFC  /  ml)  <=10;  Resistividade  a  25  ºC  (Mohm-cm):  >=  10;
Condutividade a 25 ºC <= 1,0 μS/cm; conteúdo máximo de Sílica (S i
O2 )  mg /  l  :  <= 0,05;  Sólidos  Totais  (  mg /  l  )  <= 0,1;  Carbono
orgânico oxidável total <= 0,05.). O sistema completo deve possuir no
mínimo a seguinte composição: pré-filtro de 5 micras, filtro de carvão
granulado  ativado,  filtro  de  carvão  bloco,  membrana  de  osmose,
coluna  deionizadora  ,  sensor  automático,  torneira,  bomba  de
pressurização e reservatório pressurizado anaeróbio. Deve acompanhar
cabo de força com dupla isolação e plug de 3 pinos (dois fases e um
terra)  atendendo a nova  norma da ABNT 14136. Deve acompanhar
também mangueiras de alta pressão, conexão para torneira, suporte dos
filtros, chave para troca de filtros, manual de instruções em português.
Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220V.O  prazo  de  garantia  do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.

20 15 un.

DEIONIZADOR,  carcaça e coluna em pvc. Indicação de pureza da
água. Sistema de coluna intercambiável. Condutivimetro com alarme
ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora
para  troca  de  coluna.  Produz  água  com condutividade  inferior  a  4
micro Siemens ( 0,7 a 4,0 μS), pH entre 5 e 8. Resistividade: 1,5 a 0,3
Mohm-cm. Eletrólitos totais dissolvidos: <= 1 ppm. O rendimento da
água  deionizada  é  total  (toda  a  água  que  entra,  sai  deionizada).
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Acompanha cartucho de resina de intercâmbio iônico, mangueira de
alimentação, torneira e manual de instruções em português. O prazo de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a
contagem a partir da data de instalação e do recebimento definitivo do
equipamento. Alimentação elétrica bivolt ou 220 V. Deve acompanhar
cabo de força com dupla isolação e plug de 3 pinos (dois fases e um
terra)  atendendo  a  nova  norma  da  ABNT 14136.Potência  9  watts.
Ciclos aproximados em l: 500. Vazão aproximada: 100 l/hora.

21 2 un.

ESTUFA DE CULTURA-Estufa bacteriológica com a câmara interna
em aço inoxidável 430 tipo espelho com capacidade mínima de 150
litros,  com  sistema  de  convecção  natural  do  ar,  e  sistema  de
aquecimento  localizado  nas  laterais.  As  peças  em  aço,  pintura
eletrostática  em  epóxi,  perfil  de  vedação  das  portas  em  borracha
silicone e suporte para termômetro, porta interna em vidro temperado.
Estrutura externa com chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo
e revestida  em epóxi  eletrostático,  3 trilhos  na  câmara interna  para
movimentar as bandejas (acompanha 3 bandejas). Saída de fluxo de ar
superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta
com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento.
Porta interna de vidro temperado para permitir a visualização interna
da câmara. Faixa de trabalho mínimo de80°ºC. Controlador eletrônico
microprocessado,  programação  e  indicação  digital  da  temperatura
através de termômetro digital com as funções, programável de timer,
set point e PID com auto-tunig. Dupla função de display, sendo uma
para  a  programação  e  outra  para  indicação  digital  da  temperatura.
Resolução de leitura 0,1ºC.  Timer programável com alarme sonoro;
Acompanha  3  prateleiras  e  manual  de  instruções;  Sensor  de
temperatura tipo NTC ou PT 100. Homogeneidade do sistema: ± 1ºC.
Proteção  contra  super  aquecimento  com  desligamento  automático.
Alimentação elétrica bivolt ou 220V/60 Hz. Cabo de energia elétrica
com plug de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14.136.
Certificado  de  calibração  do  controlador  e  sensor,  com  selo  RBC
(Rede Brasileira  de Calibração).  Estufa  fabricada de acordo com as
normas da ANVISA. O prazo de garantia do equipamento será de no
mínimo  01  (um)  ano,  iniciando  a  contagem  a  partir  da  data  de
instalação e do recebimento definitivo do equipamento.

22 2 un.

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, para bancada, com
fluxo de ar por convecção natural, câmara interna em aço inoxidável
430, acompanha  no  mínimo  2  prateleiras  em aço    removíveis   e
manual de instruções em português, termômetro incluso e regulagem
para exaustão de vapores. Temperatura de trabalho máxima de 250ºC,
capacidade de 80 a 100 litros. Cabo de energia elétrica com plug de
três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14.136. Alimentação
elétrica bivolt ou 220 V. O prazo de garantia do equipamento será de
no  mínimo 01  (um)  ano,  iniciando a  contagem a  partir  da  data  de
instalação e do recebimento definitivo do equipamento.

23 4 un.

FREEZER  VERTICAL, -30°C,  para  armazenagem  de  amostras
biológicas,  apresentando  no  mínimo  as  seguintes  características
técnicas: pré-ajustado de fábrica em -30ºC, sistema Frost- free (degelo
automático), capacidade de 400 a 547 litros, que permita armazenagens
com racks e caixas criogênicas em aço inox, sistema de refrigeração
ecologicamente  correto,  isolamento  térmico  com  espuma  de
poliuretano, livre de CFC, porta com alto poder de vedação e chave
para travamento, puxador externo resistente. Acompanha certificado de
calibração  pela  RBC  (Rede  Brasileira  de  Calibração),  tela de
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monitoramento do freezer tipo “touch-screen”, equipado com rodízios
com  freios  e  com  painel  frontal  com  comando  eletrônico  digital,
apresentando visualização  das  temperaturas  do  momento,  mínima  e
máxima. Gabinete externo com pintura de alta resistência. Voltagem:
220  V.  Deverá  vir  acompanhado  do  Manual  do  Fabricante  em
português,  com todas  as  instruções  de  uso  pertinentes.  O  prazo de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a
contagem a partir da data de instalação e do recebimento definitivo do
equipamento.Garantia de 01(um) ano após a instalação contra defeitos
de  fabricação,  bem  como  possuir  assistência  técnica,  incluindo
reposição de peças, em Goiânia – GO. Possuir registro na ANVISA.

24 1 un.

FREEZER  VERTICAL  PARA  PLASMA:  Equipamento  vertical
com  temperatura  de  trabalho  pré-ajustada  em  -30ºC,  controle
microprocessado.  Painel  de  controle  com  display  de  temperatura
digital e termômetro gráfico, para facilitar a visualização das condições
internas  de  temperatura.  Ajuste  de  temperatura  com  chave  de
segurança  de  posição  tripla  que  permite  o travamento  do painel  de
controle. Alarmes audíveis e visuais para temperatura alta/baixa, falha
de  energia,  porta  aberta,  bateria  baixa,  com  indicação  visual  para
funções críticas. Circulação forçada de ar para garantir a estabilidade
térmica que permita a recuperação da temperatura rapidamente após
abertura da porta. Botão para teste dos alarmes. Porta sólida com trava
e fechamento automático.  Fornecido  com registro  gráfico  e  contato
para  alarme  remoto  de  série.  Bateria  de  Back-up  para  garantir  o
funcionamento do display em caso de falta  de energia. Cabine com
isolamento em poliuretano de alta densidade e livre de CFC. Mínimo
de 05 gavetas em aço inoxidável, com altura ajustável e abertura total
do  compartimento  de  acomodação  das  bolsas.  Portinhola  de  acesso
com 1" de abertura, permitindo trabalho de certificação de temperatura
do equipamento. Função degelo automático. Remoção automática de
condensação, não requer dreno. Capacidade mínima de 320 Litros e
armazenamento  de,  no  mínimo  270  bolsas  de  250ml.  Alarmes
audiovisuais de falta de energia, tecla para inibir o som dos alarmes
com  duração  aproximada  de  10  minutos.  Indicação  luminosa  para
refrigeração,  porta  abera,  som  inibido  e  ligado  geral.  Registro  de
temperatura min/max. Alimentação bivolt ou 220V, 60Hz. Caso haja a
necessidade de utilização de transformador / estabilizador/No Break a
aquisição e instalação desses serão de responsabilidade do fornecedor
do  equipamento.  Dimensões máximas  dos equipamentos  65  x 74  x
170cm. Registro no MS/ANVISA ou cerificado /declaração de isenção
de registro. Equipamento com manual de instruções em Português. O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e do recebimento
definitivo do equipamento. Empresa terá que entregar o equipamento
instalado e com treinamento de funcionamento para todos (matutino,
vespertino e noturno) os plantões. O fornecedor deverá ter assistência
técnica autorizada no Brasil, com prestação de serviços e fornecimento
de peças no Estado de Goiás sem quaisquer ônus durante o período de
garantia do equipamento, quando for o caso.

25 40 un. MICROSCÓPIO ÓPTICO BINOCULAR, biológico, sistema ótico
de  correção  infinita,  aumento  de  40  a  1500X  para
observação;cabeçote binocular, inclinado a 30° e rotação de 360°,com
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ajuste  de  distância  interpupilar  e  ajuste  de  dioptriapara  as  duas
oculares.Objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x óleo de imersão; charriot
com  controle  para  movimento  X  e  Y e  fixação  da  lâmina;  ajuste
coaxial  de  focalização  micrométrica  e  macrométrica;condensador
N.A.1.25; lâmpada LED, com ajuste de intensidade de luz.Cabo de
força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra.
Alimentação  elétrica  bivolt  ou  220V.  Acompanha  manual  de
instruções em português e capa para cobrir o microscópio. O prazo de
garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a
contagem a partir da data de instalação e do recebimento definitivo do
equipamento.

26 28 un.

REFRIGERADOR  DUPLEX, capacidade  mínima  de  400  litros,
sistema  Frost  –  free,  cor  branca,  duas  portas,  com  prateleiras
reguláveis e removíveis com baixo consumo de energia.  O produto
deve ter selo de classificação energética A, controle de temperatura,
compartimentos diversos. Altura, largura e profundidade aproximadas
respectivamente de 1,87 m, 74 cm e 74 cm, pés niveladores, lâmpada
e termostato internos,  puxador  externo resistente. Voltagem: 220 V.
Deverá vir acompanhado do Manual do Fabricante em português, com
todas  as  instruções  de  uso  pertinentes.O  prazo  de  garantia  do
equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem a
partir  da  data  de  instalação  e  do  recebimento  definitivo  do
equipamento.  Garantia  de  01(um)  ano  após  a  instalação  contra
defeitos  de  fabricação,  bem  como  possuir  assistência  técnica,
incluindo reposição de peças, em Goiânia – GO.

27 2 un.

REFRATÔMETRO analógico, portátil, para rápida determinação de
proteínas e gravidade específica em amostras de soro e urina; intervalo
de  medição:  0  a  12  g/dl,  1.000  a  1.040  sg  (gravidade
específica).Acompanha  01  Estojo  para  transporte  e  Manual  de
Instruções.O prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01
(um) ano, iniciando a contagem a partir do recebimento definitivo do
equipamento.

28 16 un.

RELÓGIO  MULTIMARCADOR  DE  TEMPO:  Temporizador
eletro-mecânico  com  capacidade  para  até  30  análises  simultâneas.
Possuir mostrador com escala em minutos, temporização máxima de
02 horas e disco marcador em acrílico.  Equipamento com 30 pinos
marcadores, numerados de 01 a 06, divididos em 05 grupos de cores
diferentes para facilitar a marcação. Alarme visual e sonoro do fim da
análise,  com  volume  regulável  e  duração  de  30  segundos  com
possibilidade de interrupção. Equipamento em caixa de poliestireno e
com aproximadamente 20 cm de largura por 10cm de altura e 24cm de
profundidade. Funcionamento 220 V  ou  bivolt. O prazo de garantia
do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano, iniciando a contagem
a partir do recebimento definitivo do equipamento.

29 28 un. TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL,  para medição de umidade e
da temperatura interna e externa do laboratório, com alarme. A faixa
de  medição  de  temperatura  interna  deve  ser  entre  -10°C  até
aproximadamente +60°C e a faixa de medição de temperatura externa
deve ser aproximadamente entre -50°C até +70°C e com resolução de
temperatura de ±0,1°C.  Higrômetro e Termômetro com Indicação de
MAX/MIN; alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.

A  faixa  de  medição  de  umidade  interna/externa  deve  ser  de
aproximadamente  10  a  99%  com  resolução  de  ±1%.  Precisão  de
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temperatura  ±1°C  e  precisão  de  umidade  de  ±5%. Relógio  digital;
indicador  de  nível  de  conforto,  cabo  de  aproximadamente  2  m.
Garantia mínima de seis meses.  Acompanha manual de instruções em
português. O prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01
(um) ano, iniciando a contagem a partir do recebimento definitivo do
equipamento.

30 1 un.

MEDIDOR  DE  BILIRRUBINA  TRANSCUTÂNEO
PORTÁTIL: medidor  de  bilirrubina  transcutâneo, de  forma  não
invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente,  portátil.  Permitir
opção  para  medidas  simples  ou  múltiplas  para  o  paciente,  sem
necessidade de material descartável para calibração,  alimentação por
bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples
com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de
bateria,  garantia  de  12  meses,  ponteira  não descartável,  duração da
lâmpada acima de 100 mil medidas, fácil manuseio. Com manual de
instrução  em  português,  calibrado  e  certificado. Utilizado  para
medição  de  icterícia,  determinando  o  tom  amarelado  do  tecido
subcutâneo, medindo a diferença nas  densidades ópticas  da  luz  nas
regiões  de comprimento de  onda  azul  (450  nm) e verde  (550 nm).
 Com visor lcd, deve medir o tom amarelado do tecido subcutâneo em
recém-nascidos. A unidade deve fornecer uma medição digital visual
que tem demonstrado correlação com a bilirrubina sérica em crianças
recém-nascidas.  Memória  para  gravação  de  medidas,  conexão  usb,
sensor da fibra de vidro. Software instalado na rom do equipamento. O
equipamento deverá mostrar a hora e data de medição e deverá mostrar
gráfico  e  não  ter  a  necessidade  de  dispositivos  para  calibragem.
Intervalo de medida: 0,0 mg/dl a 20 mg/dl precisão +-1,5 mg/dl. Fonte
de luz: lâmpada de pulso de arco de xenon. Sensores compostos por
fotodiodos de silicone.  Alimentação: bivolt 127 a 240 volts. Registro
na Anvisa. .O prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01
(um) ano,  iniciando a contagem a partir  da data de instalação e  do
recebimento definitivo do equipamento.

31 2 un.

REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE COM PORTA DE
VIDRO,  capacidade  aproximada  de  340  litros.Características
gerais: Evaporador  aletado  (com  ventilação  forçada  de  ar  frio):
mantém a temperatura uniforme em todos os pontos do equipamento.
Iluminação  interna  com  lâmpadas  LED:  permite  melhor
visibilidade.Porta  de  vidro  antiembaçante:  facilita  a  visualização
interna.Porta com fechamento automático: contribui para a economia
no consumo de energia.Gabinete interno em aço pré-pintado branco:
proteção  adicional  de  esmalte  poliéster  branco  propicia  maior
resistência.Prateleiras suspensas e reguláveis: com pintura em esmalte
epóxi são mais resistentes à corrosão.Base da unidade de refrigeração
removível:  facilita  a  limpeza  e  manutenção  de  todo  o  sistema  de
refrigeração.Puxador embutido: maior resistência e design harmônico,
integrado à porta.Faixa de Temperatura:Refrigerador:  +2 a +8°C.  O
prazo de garantia do equipamento será de no mínimo 01 (um) ano,
iniciando a contagem a partir da data de instalação e do recebimento
definitivo do equipamento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. A CONTRATADA deverá ofertar garantia técnica integral de, no mínimo 12 (doze) meses,
para  cada  item que  for  apresentada  proposta,  contados  a  partir  da  instalação  e  do recebimento
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definitivo  dos  equipamentos  e  deverá  contemplar  peças,  partes  de  todo  sistema,  hora  técnica,
deslocamento e estadia independente do número de ocorrências;
2.2. A  garantia  do  produto,  no  prazo  mínimo  estipulado  no  item  anterior,  não  desonera  a
CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações –
Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste instrumento;
2.3. Caso a  CONTRATADA não informe em sua proposta o prazo e as  condições de garantia
expressas neste contrato, para o item, será considerado que a mesma aceitou integralmente estes
prazos e condições;
2.4. Os equipamentos deverão apresentar termo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contados a
partir da data de instalação e do recebimento definitivo do equipamento;
2.5. Em caso de substituição dos materiais, as novas unidades terão os mesmos prazos de garantia
originalmente dados aos substitutos, a contar da data em que ocorrer a substituição;

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Efetuar  a  entrega  dos  bens  em  perfeitas  condições,  no  prazo  e  local  indicados  pela
CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo da garantia;
b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990);
d) O dever  previsto  no  subitem anterior  implica  na  obrigação  de,  a  critério  da  Administração,
reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  prazo  máximo  de  30
(trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos;
e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente
contrato;
f) Comunicar à administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida
comprovação;
g) Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações
assumidas,  nem subcontratar qualquer das prestações a que está  obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou no presente Contrato;
h) Responder por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de
ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  sua  ou  de  seus  prepostos,  independentemente  de  outras
cominações  contratuais  ou  legais,  a  que  estiver  sujeita,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
i) Compete  a  CONTRATADA dispor  de  pessoal  operacional  qualificado  para  os  serviços  de
transporte,  carga  e  descarga  dos  equipamentos,  devendo  os  mesmos  estarem  devidamente
identificados; 
j) Atender,  manter  e disponibilizar todas as exigências e condições constantes da do  Edital  de
(modalidade licitatória) nº XXX/XXXX e seus anexos;
k) Prestar  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados,  atendendo  prontamente  às  eventuais
reclamações relacionadas com os produtos entregues;
l)  Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,  previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
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m) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, inclusive aquelas com deslocamento de técnicos, substituição de objetos que não estejam
de acordo com as especificações e condições avençadas, enquanto perdurar a vigência da garantia
e/ou validade oferecida pela CONTRATADA, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
n) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na  licitação,  em consonância  com o
disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93.

3.2 - A CONTRATANTE se compromete a:
a) Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de
qualidade dos objetos a serem fornecidos;
b) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações  constantes do Edital e da proposta,  para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
e) Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

4.1. A  CONTRATADA ficará  obrigada  a  fazer  a  entrega  do  material  conforme  solicitação  do
Gestor da Ata e deverá ser entregue em até  30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
ordem de fornecimento;
4.2. A CONTRATADA deverá,  sem custos adicionais para a  CONTRATANTE,  providenciar a
entrega e condução até o local destinado ao equipamento;
4.3. A  CONTRATADA será  responsável  por  qualquer  dano  ocasionado  pelo  transporte  do
equipamento;
4.4. O material deverá ser entregue acompanhado do documento fiscal respectivo, juntamente com
cópias  da  nota  de  Empenho/Autorização  de  fornecimento  e  deve  conter,  obrigatoriamente,  a
especificação do item, marca do fabricante e quantidade entregue;
4.5. A  CONTRATADA deverá  se  responsabilizar  pelas  instalações  dos  equipamentos  que
necessitem de instalação, incluindo o fornecimento das adaptações necessárias;
4.6. Todos os produtos elétricos deverão ser adaptados para energia elétrica local;
4.7. A CONTRATADA deverá,  sem custos adicionais para a  CONTRATANTE,  providenciar a
instalação dos equipamentos aos pontos de instalação (elétrico, água, ar comprimido, vapor, etc.)
ficando a adequação destes pontos sob a responsabilidade da CONTRATANTE, e com orientação
técnica, sempre que necessário, da CONTRATADA;
4.8. Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central desta Secretaria, no seguinte endereço:
Avenida Perimetral Norte, Condomínio Goiazém bloco “E”, Galpão 9 e 10, Setor Vila João Vaz.
Telefone da diretoria: (62) 3524 – 3401/3407, no horário das 08h00min às 17h:00min;
4.9. Os  materiais  e  mão  de  obra  utilizados  na  montagem serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA;
4.10. O  acondicionamento  e  transporte  dos  itens  devem  ser  feitos  dentro  dos  padrões  e
recomendações  técnicas  para  estes  produtos,  devidamente  protegidos  do  pó  e  variações  de
temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados
para garantir a integridade do produto. Para estes produtos utilizar preferencialmente fitas especiais
para monitoramento de temperatura durante o transporte.
4.11. Conforme o objeto, deverá ser fornecido manual de montagem para eventuais necessidades
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de desmontagem e remontagem;
4.12. Deverá  conter  impressos  na  embalagem os  dados  de  identificação  do  produto,  nome  do
fabricante, número do lote, data da fabricação, instruções de uso e armazenagem;
4.13. Não misturar os produtos com outras Notas Fiscais, para maior agilidade na conferência dos
produtos e faturas das notas;
4.14. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n. º 8.666/93, mediante recibo, os produtos
deste contrato serão recebidos:
I  -  provisoriamente,  a  partir  da  entrega,  para  efeito  de  verificação  da  conformidade  com  as
especificações constantes do Edital e da proposta;
II - definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do edital
e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 5 (cinco) dias úteis do recebimento
provisório;
4.15. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  definitivo  no  dia  do
esgotamento do prazo;
4.16. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confinado
a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência
à Administração;
5.2. O  representante  da  CONTRATANTE deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o
acompanhamento e controle da execução do contrato;
5.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições
técnicas,  vícios redibitórios,  ou emprego de material  inadequado ou de qualidade inferior,  e,  na
ocorrência  desta,  não  implica  em  co-responsabilidade  da  Administração  ou  de  seus  agentes  e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
5.4. O fiscal  do  contrato  anotará  em registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará  12 (doze) meses,
contados a partir da data de instalação e do recebimento definitivo dos equipamentos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTA

7.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
7.1.1. Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante
contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de  05  (cinco) dias úteis
para que a  CONTRATADA apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante
crivo da administração;

7.1.2. O  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato  sujeitará  a  CONTRATADA à
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advertência e multa de mora de até 0,06% por dia sobre o valor adjudicado, até 30 dias. Após este
prazo será aplicado a multa conforme subitem 7.1.3;
§  1°  -  A multa  a  que  se  alude  o  subitem  7.1.2.  não  impede  que  a  Administração  rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520 e Lei n° 8.666/93.
7.1.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da aquisição, no caso de inexecução total
ou parcial do contrato, recolhida no prazo de  15  (quinze) dias corridos, contado da comunicação
oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a contratante, com o não
fornecimento parcial ou total do contrato.

7.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública:
7.2.1. por 06 (seis) meses – quando incidir em atraso na entrega do objeto;
7.2.2. por 01 (um) ano – na entrega do objeto em desacordo com o exigido em contrato;
7.2.3. pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla
defesa,  a  licitante  que  convocada  dentro do prazo de validade da  sua  proposta,  não celebrar  o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar no fornecimento do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal.
7.3. As sanções previstas nos subitens 7.1 poderão ser aplicadas juntamente com as dos subitens 7.2
facultados a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A inexecução  total  ou  parcial  deste  Contrato  enseja  sua  rescisão,  com  as  consequências
contratuais,  inclusive  o  reconhecimento  dos  direitos  da  Administração,  conforme  disposto  nos
artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
8.2. A rescisão poderá ser:
I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;
II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
III. Judicial, nos termos da legislação.

8.3.  Os  casos  de  rescisão  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
8.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

.9. CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO

9.1. O Gestor do Contrato será instituído por meio de Portaria emanada pelo Gestor da
Pasta, em atendimento ao disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei 8.666/93 e no
artigo 3º, inciso XXI, da Instrução Normativa nº 10/2015 do Tribunal de Contas dos
Municípios – TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

.10. CLÁUSULA DÉCIMA– DA PUBLICAÇÃO

10.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do
Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal,
conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
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.11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APRECIAÇÃO DA CGM

11.1.  O presente  Instrumento  será objeto  de  apreciação  pela  Controladoria  Geral  do
Município, não se responsabilizando o CONTRATANTE, se aquele órgão, por qualquer
motivo, denegar-lhe aprovação.

.12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

12.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital
de (modalidade  licitatória)  nº  XXX/XXXX e  seus  Anexos,  e  demais  documentos
pertinentes, independentemente de transcrição.

.13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, e da
Lei n° 8.666/93 e alterações.

.14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1.  Para as questões  resultantes do instrumento,  fica eleito  o Foro da Comarca de
Goiânia,  Município  de  Goiânia,  com  renúncia  expressa  a  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias
de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em Goiânia, aos
xx dias do mês de xxxxx de 20xx.

Fátima Mrue
CONTRATANTE  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
._________________________________      2.
__________________________________
CPF:       CPF:
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