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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.05.02.1 - PE 

ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E 
SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 8.666 DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883/94 
DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, 
LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES E LEI 12.846/2013. 

LICITAÇÃO COM ITENS COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVO ÀS 
MICROEMPRESAS . ME E EMBPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO 
AO INCISO 1 DO ART. 48 DA LEI N° 12312006. 

Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, a administração 
pública: 

1 - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil 
reais); (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014). 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de produtos de natureza divisível, cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

1. OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, destinados aos órgãos de 
responsabilidade da Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde do Município Horizonte/Ce. 

2- JUSTIFICATIVA: A licitação destina-se ao atendimento das necessidades de aquisição de 
equipamentos e Material Permanente visando estruturar os órgãos de responsabilidade da Secretaria de 
Saúde! Fundo Municipal de Saúde. Com  o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e 
integral aos munícipes. Portando a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde elabora a 
solicitação, pois visa à melhoria e ampliação dos serviços de saúde oferecidos à população do 
Município de Horizonte/CE. 

3- ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

PROPOSTA DE EMENDA N°07557.784000/1180-01 
(HOSPfl'AI. E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA) 

- EXCLUSIVO MEEEPP  
Item 	 Especificação 	 Unid. 	Quant. 

1. 	AR CONDICIONADO: capacidade 12.000BTUs; tipo SPLIT; função quente e frio. 	UND 	2 

2 	BANQUETA: material de confecção aço inoxidável; regulagem de altura; rodízios; 	UND assento giratório.  
3. BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: tipo pressão coluna simples. 	UND  

COMPUTADOR (DESXTOP-BÁSICO): Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo 
Intel core i3 ou AMD aIO ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 
memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) 

4.
gigabytes cada, do tipo SDR.AM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em 
modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX. 
M1CROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados 
no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir 
pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 xIó ou superior; possuir sistema de 
suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido,  
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possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do 
tipo HDMI. display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico 
CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB. 800 DPI, 2 
botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 
de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional 
Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida 
no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os 
equipamentos ofertados (gabinete, 	teclado, 	mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mamo padrão de cor; 
todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses.  
IMPRESSORA LASER (COMUM): Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; 
suportar tamanho de papel aS, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 200 

2 
páginas ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento 
por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e veio 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 
garantia de 12 meses.  

6. LONGARINA: Assento/encosto em polipropileno; numero de assentos 03 lugares. UND 10 

7. 
MESA DE ESCRITÓRIO: Material de confecção madeira, MDP, MDF. similar, 

LJND 
dobrável; 02 gavetas; composição simples.  

8 
MESA DE EXAMES: posição do leito móvel; acessórios suporte para papel; 

3 
material de confecção aço inoxidável.  
MESA PARA COMPUTADOR: Matéria de confecção e Base madeira. MDP, 

9. MDF, similar; suporte para impressora; suporte para teclado; suporte para CPU; UND 
gavetas 02.  
NO-BREÂJC (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA): Especificação mínima: 
que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 
1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 1151127/220 volts (cm 

lO 
corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts 

UND 
(a 	ser definida 	pelo solicitante); 	alarmes 	audiovisual; 	bateria 	interna 	selada; 
autonomia - ã plena carga minimo IS minutos considerando consumo de 240 wais; 
possuir no mínimo 06 tomadas de salda padrão brasileiro; o produto deverá ser novo. 
sem uso, relbrma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  
TELEVISOR: tipo LED; porta USB; FULL li]); entrada FTDMI; conversor digital; 
tamanho da tela 41".  
MAPA - MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL: Sistema 
para hipertensão arterial com monitorização ambulatorial da pressão arterial; 
Monitor de pressão arterial deve utilizar método oscilométrico de 	medição 
automática de pressão sanguínea não-invasiva medir a pressão sistólica, diastólica, 
pressão sanguínea média e frequência cardíaca em um período mínimo de 24 horas; 
Deve permitir a programação dos períodos de medição e das frequências de inflação 
de forma independente; Possuir relógio , sinal sonoro para indicar o início e o final 
da medição: O sistema é composto por no mínimo de 3 gravadores de Pressão 

12. 	Arterial Ambulatorial; com capacidade de medidas de no mínimo 24 horas com UNI) 
memória mínima de 200 medidas; Deverá acompanhar software de gerenciamento e 
03 manguitos. 01 Computador com Impressora compatível com configuração 
adequada para atender ao perfeito funcionamento do Sistema e demais acessórios 
aplicáveis para sua utilização. O gravador identificará automaticamente o tipo de 
manguito utilizado e mostra no display de cristal liquido a carga das pilhas, deverá 
acompanhar cinto e bolsa e manguito para o gravador. Possuir faixa de medição de 
pressão arterial mínima de 25 a 300 mmi-Ig; faixa de frequência cardíaca mínima de 
40 a 200 bpm; taxa de batimentos cardíacos mínimo de 40 a 180 bpm; medição da  
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pressão sistólica superando a faixa de 60 a 290 mml-fg; medição da pressão diascólica 
superando a faixa de 30 a 200 mmHg; medição da pressão arterial média superando a 
faixa de 40 a 240 mml-Ig e intervalos de medições automáticas entre 6 e 120 minutos. 
Display digital de cristal líquido de no mínimo 3 dígitos; O display deverá mostrar a 
hora para indicar que o gravador está ligado; Permitir a criação de protocolos de 
MAPA de acordo com as necessidades do usuário; Peso aproximado de 240 gramas; 
Permitir a exportação do relatório e laudo do exame; Tela com resumo do exame 
fornecendo as estatísticas principais do exame.  
ELETROENCEFALÕGLAFO: 	Amplificador 	de 	no 	mínimo 	22 	canais 
monopolares para EEO, 01 (um) canal bipolar para ECO; Conversão A/D de no 
mínimo 12 bits; Filtros passa-altas e passa-baixas configuráveis com processamento 
digitais de sinais; Sensibilidade: 1 a 2000 gV para Canais de EEO e Sensores; Faixa 
de Frequência: 0,011 lz a 100Hz; Nível de ruído menor que 0.4pV nus; Impedância 
de Entrada: >100 [MÔmegaj; Rejeição de modo comum: maior de 100d13; 
Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal; Filtro notch digital 
ajustado a frequência de 60Hz com atenuação mínima de 40 dB; Filtro para baixas 

13 
frequências selecionável de forma individual para cada canal; Filtro para altas 

- 
UND 

 frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: a fonte de 
alimentação (se houver) e cabos, 01 (um) jogo de eletrodos com no mínimo 25 
unidades, 	pasta 	elctrocondutora 	para 	EEG 	digital, 	software 	para 	análise 	e 
interpretação de resultados para EEC dígital  e mapeamento cerebral, estimulador 
visual, auditivo e fone de ouvido (Foto e Audio Estimuladores). Deverá ser fornecido 
Computador com Sistema Operacional no mínimo Windows 8, com licença do 
sistema operacional do PC e no mínimo ofrice 2013 , com processador Pentium Core 
2Duo ou superior, 20Hz ou superior e monitor colorido LD de no mínimo 15 
polegadas, placa de rede. Impressora Jato de tinta ou laser.  
MONITOR MULTIPARÂMETROS: Tamanho do monitor 10" a 12"; suporte para 

14. monitor; 5 parâmetros básicos ECO, RESP, SP02, PNI,TEMP; tipo de monitor pré LJND 
configurado.  

IS. DESFIBRJLADOR CONVENCIONAL: Bateria/pás internas; tipo bifásico. UND  
ELETROCARDIÕGRAFO: Acessórios 1 cabo de ECO; 12canais; operação direto UND 

16- no console; computador.  
CARRO DE EMERGÊNCIA: Régua de tomadas com cabo de no mínimo l,SOM; 

17. tabua de massagem; suporte de cilindro; confecção estrutura/tampo aço carbono U1D 
pintado; suportc para desfibrilador. suporte de soro; gavetas 06. -. 
CICLOERGÓMETRO: Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir painel com 
display em LCD e módulo eletrônico com no mínimo as seguintes funções: 
velocidade, tempo, distância, calorias. Monitor cardíaco com sensor do tipo Hand 
Grip; Sistema magnético de carga com no mínimo 08 níveis de regulagem: 

18 
Capacidade de no mínimo 120 Kg; Suporte c apoio para as mãos com empunhadura UJL 

• emborrachada; Compartimento para garrafa d água; Estrutura em aço com pintura 
eletrostática com alta resistência à corrosão; Assento e encosto ergonômicos e 
confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais: 
Cinta para fixação do pé no pedal. A alimentação elétrica será definida pela entidade 
solicitante.  

AMPLA PARTICIPAÇÃO  
Item Especificação Unld. 12~ 

ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: 
Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais 
de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 213, Modo M, 

19- modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler 
UND 

Espectral e Doppler Contínuo. Modo 213. Console ergonômico com teclas 
programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
A.-. Presidente Castelo Branco, C $100- centro - CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 



n 

ti 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HomzoNn 

artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o 
campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: ftançâo 
com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. 
Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão 
de imagem em tela dupla de Modo 3 + Modo Color, ambos em tempo real. Power 
Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Continuo. Tissue 
Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos 
específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da 
imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e 
Modo Doppler. Divisão de tela em 1.2 e 4 imagens para visualização e análise de 
imagens em Modo 8, Modo M. Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual 
- Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem 
panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática 
em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise 
e processamento. Possibilitar armazenar as imagens cm movimento. Cine loop e 
Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. 
Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 1 polegadas. 
Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rale de pelo menos 1.000 frames 
por segundo. Todos os transdutores mulc.ifrequénciais, banda larga. HD interno de 
no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para 
transdutores. Com  possibilidade pala aquisição de imagens 4D. Conectividade de 
rede 	DICOM. 	DICOM 	3.0 (Media 	Storage, 	Vetificafion, 	Print, 	Storage, 
Storage/Commitment, Worklist, Quezy - Retrievc, MPPS (Modality Performance 
Procedure 	Step), 	Structured 	Reporting). 	Drive 	(gravador) 	de 	DVD-R 
paraarmazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no 
formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com 
visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. 
Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar 
os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que 
atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as 
frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que acenda as frequências de 4.0 a 
11 MHz; Transdutor Setorial adulto que acenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz, 
Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. 
Tensão de acordo com a entidade solicitante.  
SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE EROOMÉTRICO: 
Equipamento para a realização de testes ergométricos e eletrocardiogramas de 
repouso constituído por 01 Esteira ergomét.rica para uso médico e 01 Sistema de 
monitorização, gravação, impressão e controle de teste ergométrico. Especificação 
técnica da esteira ergométrica: Velocidade de no mínimo O a 18 km/h; Capacidade 
de elevação de no mínimo O a 25%; Capacidade de no mínimo 120 Kg; 
Comandada integralmente pelo Sistema; Com chave de parada de emergência. 
Especificação técnica do Sistema: Programa com sistema de cadastro do paciente 
com recurso de busca por nome ou prontuário; Capacidade para a realização de 

20 
eletrocardiogramas de repouso ou de esforço em 12 derivações; Alimentação do 	

IJND 
pré-amplificador através de porta USB sem necessidade de conexão com a rede 
elétrica; Conversão A/D com taxa de amostragem mínima de 250 amostras por 
segundo por canal e resolução melhor que 5 micro Volts por bit. Visualização 
simultânea na tela de no mínimo 12 derivações do ECG. Velocidade de registro de 
ECO ajustável em 25 e 50 mm/s. Registro contínuo do ECO durante o exame em 
todas as derivações, com possibilidade de salvamento permanente e registro dos 
traçados 	impressos. 	Permite exportação de 	traçados em 	formatos 	abertos. 
Capacidade para a monitorização e gravação continua de todas as derivações; 
Apresentação e impressão da gravação continua; Configurável para a realização de 
testes em 3 canais; Apresentação e impressão de todas as derivações e de seus  
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batimentos 	médios; 	Processo 	de 	medida 	automática de 	amplitude 	de 	R, 
desnivelamento e inclinação de segmento ST, com pontos de referência ajustáveis; 
Apresentação da frequência cardíaca e indicação quando atinge o valor de 
Submá.xima e Máxima; Filtro para oscilações de linha de base, tremor muscular e 
interferência de rede elétrica; Controle automático da esteira ergométrica com os 
protocolos usuais da ergometria: Bruce. Ellestad. Naughton, e Rampa; Deve 
permitir a criação e gravação de protocolos próprios; Apresentação e impressão de 
gráficos de : PC, Pressão (PS e PD) e Duplo Produto; Apresentação e impressão 
dos resultados do teste: - Tabela dos resultados (Estágio, Tempo, FC, PS, PD, 
Duplo Produto e MV02- ou nomenclatura compatível); - Parâmetros Metabólicos; 

Parâmetros Hemodinãmicos; - Scores. Relatórios de vários formatos com opção 
de inserir frases prontas e digitação durante o exame; Capacidade de salvamento do 
exame em meio eletrônico; Programa de análise pós-exame com apresentação, 
edição e impressão do exame; Computador, Monitor de vídeo e Impressora 
compatíveis e com configuração adequada para atender ao perfeito funcionamento 
do Sistema. Deverão acompanhar o sistema todos os acessórios aplicáveis 

______ necessários para sua utilização.  

rj 1,) ZIJi ti') *31 I ,7.MIflJ4ftJ:IJ,jI7JJt:j!Z» 
i i !*J&,It rxi 4niI T 

- 	 EXCLUSIVO ME E EPP  
!tem Especificação Unid. Quant. 
21. AMALGAMAJ)OR ODONTOLÓGICO: Tipo capsular -, modo operação digital. UNI) 2 

22 APARELHO 	DE 	DVD: 	Controle 	remoto; 	portas 	USE; 	reprodução 
• DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3.  

23 ARMÁRIO VITRINE: material de confecção aço/ferro pintado; laterais de vidro; UNI) 4 
• números de porta 02.  

24 ARMÁRIO: Prateleria 04; Dimensões altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a UNI) 30 110cm; material de confecção aço; capacidade mínima da prateleira 40kg.  

25 
ARQUIVO: Deslizamento da gaveta trilho telescópio; material de confecção aço; UND 2 
gavetas 04.  

26 
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: Capacidade de 25 litros: modo 4 
operação digital; câmara de esterilização aço inoxidável.  

27. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Modo de operação digital. 	- UND 12 
28. BALANÇAANTROPOMflRJCA INFANTIL: Modo de operação digital. UND 6 
29. BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Material de confecção aço carbono. UND 2 
30. BALDE A PEDAL: Material de confecção polipropileno: capacidade de 49L. UND 1 

31 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: 	Tipo 	pressão 	coluna UND 7 
simples.  

32 
BIOMBO: Material de confecção aço/ferro pintado; possui rodízios; tamanho TJND 
triplo.  
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Material de confecção (estrutura/apoio do 4 33 braço) aço 	tipo _inoxidável;_ 	_pedestal _altura _regulável.  
CADEIRA DE RODAS ADULTO: Material de confecção aço; apoio para os 22 34. braços escamoteável; apoio para os pés removível: com elevação de pernas. 
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: Capacidade de 159kg, braços UNI) 35. escamoteável; pés fixo.  
CADEIRA 	 ODONTOLÕGICA 	 COMPLETA 
(EQUIPO/SUGADOR/R.EFLETOIt): Comando da cadeira pedal; cabeceira 

36. articulada; refletor multifocal (mais de uma intensidade): equipo tipo CART ou UNI) 2 
acoplado; unidade auxiliar O1 sugador, cuba porcelana/cerâmica; seringa triplice:  
peça _reta; contra ângulo; _terminais no_  mínimo três.  
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CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: Braçadeira regulável; material de 
37. confecção/revestimento estofado; material de confecção(escrutura/apoio do braço) UNI) 2 

aço; assento e encosto estofado.  

38 
CADEIRA: 	Material de confecção aço/ferro pintado; 	assento/encosto de 

UND 86 polipropileno.  

39. 
CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÓNTICAS: Capacidade 
de até 09 limas.  4 

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÕGICOS: contra porta, 
circulação de ar forçado; discador de emergência; material de confecção (gabinete 

40. interno) aço inoxidável 304; temperatura entre +2°C e +8°C; sensores internos; UND 3 
sistema de emergência (bateria/no break)/sistema de registro de dados; capacidade 
300litros;_  quantidade de gavetas ou_  prateleira OS.  

41. CARRO DE CURATIVO: Acessórios balde e bacia; confecção em aço inoxidável. UNI) 2 

42 
CARRO MACA SIMPLES: Suporte de soro; coichonete; grades laterais; material 

2 
de confecção aço inoxidável.  

43 
CENTRAL DE NEBLJLIZAÇÃO: tipo compressor; 04 saídas; potencia de ¼ de 

UNI) 4 
HP.  

44. 
COMPRESSOR ODONTOLÕGICO: Isento de óleo; capacidade reservatório 

UNU 9 
39L; potencia 1,51W; consumo 7 Pôs.  
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no 
mínimo Intel core 13 ou AMD aIO ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 
gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 
04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, 
operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura 
ATX. MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sitio www.formfactors.org , organismo que define os padrões 
existentes; possuir pelo menos 01 (um) siot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; 
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 
gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte 
de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou supeíiõj, 	:tJND ii 
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saldas de vídeo, sendo 
pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, DVI) rom; teclado USB, abni2 t : 107 
teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LEI) 
19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 101100/1000 e WIFI padrão 
IEEE 802.11 	b/g/n; sistema operacional Windows 	lO pro (64 bits); fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no icem; gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos 
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras 
das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor, todos os 
componentes 	do 	produto 	deverão 	ser 	novos, 	sem 	uso, 	reforma 	ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses.  
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação mínima: que esteja 
em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com 
processador no mínimo Intel core i5 ou AMD aIO ou similar; 1 (um) disco rígido 
de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rem; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 

46. 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRÀM DDR4 UNI) 9 
2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou IS polegadas widescreen, suportar 
resolução 1.600 x 900 pixeis; teclado deverá conter todos os caracteres da língua 
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; 
mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB 
e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj.45 Rmea e  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, C 5100.- Centro - CEP: 62.850-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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WIFI padrão IEEE 802.1 la/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); 
bateria recan'cgável do tipo íon de lition com no mínimo 06 (seis) células; fonte 
externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 10, 01 
(uma) 11DM! ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL 
HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para 
transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo. 
sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  

47. DETECTOR FETAL: Tipo portátil; tecnologia digital. UNI) 17 

48 
ELETROCARDIÓGRAFO: Acessórios 01 cabo de ECO; Ii canais; operação 

- direto no console; interface USB;  
49. ESCADA COM 2 DEGRAUS: Material de confecção aço inoxidável. UND 12 

50 
• 

ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO: Material de confecção tecido de algodão; UND 
46 

braçadeira/fecho  veicro. 

51 
ESFIGMOMANÕMETRO INFANTIL: Material de confecção tecido de 

U)fl) 12 
algodão; braçadeira/fecho velcro.  

52 
ESFIGMOMANÕMETRO OBESO: Material de confecção tecido de algodão; 

•JNI) 9 
braçadeira/fecho vclero.  

53. ESTADIÕMETRO: Material de confecção alumínio; escala entre O a 230cm. UND 13 

54 
ESTANTE: possui reforço; material de confecção/capacidade aço; capacidade 

D 15 
200kg.  

55. ESTETOSCÓPIO ADULTO: Tipo duplo; auscultador aço  inoxidável. UNI) 24 
56. ESTETOSCÓPIO INFANTE: Tipo duplo: auscultador aço inoxidável. UNI) 1 
57. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Iluminação LEI); haste flexível. UND 11 
58. FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Tipo LEI), sem fio e sem radiómetro. UNI) 3 
59. GELADEIRA/REFRIGERADOR: Capacidade de 299Litros UNI) 6 

IMPRESSORA LAZER (COMUM): Especificação mmi.... que esteja em linha 
de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; 

60• 
suportar tamanho de papel aS, a4 carta e oficio: capacidade de entrada de 200 

UNI) 9 
páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USE; permitir compartilhamento 
por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem isso, reforma ou recondicionamento 
garantia de 12 meses. 	 - 

61. LANTERNA CLINICA: Tipo LED UNI) 2 

62 
LARINGOSCÓPIO ADULTO: IluminaÇaor interna fibra óptica; halógena 

- UNI) 1 
xenon; 05 lâmpadas rígidas.  

63 
LARINGOSCÓPIO INFANTIL: iluminação interna fibra óptica: halôgéna 

- UNI) 1 
xenon; 05 lâmpadas rígidas.  

64. LONGARINA: Assento 	
5'0 

polipropileno; numero de assentos 03. UNI) 42 

65 
MESA 	DE 	ESCRflÕRIO: 	Material 	de 	confecção 	madeira/ 	[»),' 

UNI) 20 
MDF/SIMILAR/DOBRAVEL; gavetas 02; composição simples.  

66. MESA DE EXAMES: Posição do leito móvel; suporte para papel; aço inoxidável. UNI) 9 
67. MESA DE MAYO: Material de confecção aço inoxidável. UNI) 14 

MESA DE REUNIÃO: Tipo redonda de 1.20 diâmetro; material de confecção t.mp 3 68 
madeira, MDF, MD?, similar.  

69 
MESA GINECOLÓGICA: Posição do leito móvel; material de confecção 

U1 il) 6 
madeira com gabinete; gabinete com portas e gavetas.  

70 
MESA PARA COMPUTADOR: Base madeira/MDP/MDF/similar, suporte ft4I) 
para impressora; suporte para teclado; suporte para CPU; gavetas 02.  

71 
MOCHO: possui encosto; regulagem de altura a gás; material de confecção aço UND 9 
carbono.  

72. NEGATOSCÓPIO: Tipo lâmpada fluorescente; 2 corpos. UNI) 5 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo fimaco, e 5100- Cento. CEP: 62.8*0.00 
Horizonte- CE 
Fone: (83) 3336.1434 
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NO-BREAK (para computador/impressora): Especificação mínima: que esteja 
cm linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; 
potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente 
alternada) com comutação automática; tensão de saída 1101115 ou 220 volts (a ser UND definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a 
plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no 
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  

74. OFTALMOSCÓPIO: Composição de 5 aberturas ate 19 lentes. UND 8 
OTOSCÓPIO SIMPLES: Iluminação fibra óptica halógena-xenon; composição de UND 13 
lO espéculos reutilizáveis.  

76. OXIMETRO DE PULSO: Tipo portátil de mão; sensor de Sp02 01. UNI) 
POLTRONA 	HOSPITAR: 	Material 	de 	confecção 	armação 	baixa 	aço; 

77. assento/encosto estofado courvin; capacidade 120kg; reclinação acionamento UNI) 12 
manual; descanso para pés integrado.  
PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção 
pelo 	fabricante; Tela projeção com 	tripé 	retrátil 	manual; 	Área visual 	de 
aproximadamente 1,80x 1,80 m (+ ou. 10 1/o); Deverá possuir estojo em alumínio 
com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com 

78. resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada UND 7 
acima; Deverá possuir superficie de projeção do tipo marte white (branco opaco) ou 
similar, 	que permita ganho de brilho; 	possuir bordas pretas que permita 
enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.  

79 
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMOU): Reservatório; 
material de confecção silicone; válvula unidirecional.  

80. SELAPORA: Tipo manual pedal; aplicação grau cirúrgico. UNI) 2 
81. SUPORTE PARA SORO: Material de confecção aço inoxidável; tipo pedestal. UND 12 

TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em-linha de produção pelo fabricante; Tela 
projeção com tripé retrátil manual; Arca visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m 
(+ ou - 100/*); Deverá possuir estojo em alumíniõ com pintura eletrostática 
resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação 

82. suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir TJND 8 
superficie de projeção do tipo marte white (branco opaco) ou similar, quepermita 
ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; 0 :  
equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia 
mínima de 12 meses.  

83 
TELEVISOR: Tipo LED; porta USB; PULL 1W; entrada HDMI; conversor UNI) 5 
digital; tamanho da tela 41". 

84 
ULTRÂSSOM 	ODONTOLÓGICO: 	Jato 	de 	bicarbonato 	integrado; 
caneta/transdutor do ultra-som autoclavável.  

85. VENTILADOR DE PAREDE: Composição de 4 pás; tipo parede. UNI) 33 

AMPLA PARTICIPAÇÃO  
item Especificação UnId. Quant. 

AR CONDICIONADO: Capacidade 12.00013TUs, tipo SPLIT, função quente e 24 86 frio.  

COTA EXCLUSIVA ME/EPP 
Item 1 	 Especificação Unld. Quant. 

AR CONDICIONADO: Capacidade 12.00013TUs, tipo SPLIT, função quente e 8 87 frio. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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EXCLUSIVO ME EEPP  

Item Especificação Unid. Quant. 

88 
AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: tipo capsular, modo de operação 

UND 2 
• digital.  

89 
APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO: instalação coluna com braço 

UNI) 
• convencional; modo de operação digital tensão; mínimo 7ma.  2 

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ 
REFLETOR): terminais no mínimo 3; cabeceira articulada; comando da cadeira 

90 
pedal; equipo tipo cart ou acoplado; refletor multifocal (mais de uma intensidade); 

UNI) 2 
• cuba porcelana/cerâmica; unidade auxiliar 1 	sugador ;seringa tríplice possui 

;caneta de rotação possui; contra ângulo possui; peça reta possui micro motor 
Possui.  

91 
BIOMBO PLUMBtFERO: espessura mínimo de 02 mm; tipo curvo; estrutura aço 

UNI) 2 
ou alumínio.  

92 
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS): câmara de 

2 
• esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade até 25 litros.  

93. FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: tipo: lcd; sem fio; sem radiómetro. UNI) 2 
94. MOCHO: material de confecção: aço carbono; encosto; regulagem de altura a gás. UNI) 2 
95. NEGATOSCÓPIO: tipo: lâmpada fluorescente/ 2 corpos UND 2 
96. SELADORA: tipo/aplicação: manual . pedal /grau cirúrgico UNI) 2 

97 
ULTRASSOM 	ODONTOLÓGICO: 	jato 	de 	bicarbonato 	integrado; 

UNU 2 
caneta/transducor do_  ultra-som autoclavável.  

98 
JATO DE BICARBONATO: console com entrada de ar; água e reservatório de 

UNI) 2 	1 
bicarbonato acessório(s): 01 peça de mão para jato de bk'axbonato  
BOMBA DE VÁCUO: de 3 a 10 FIP/CV Características Mínimas: Vazão: 7 - 136 
m3/h; Potência: 0,75-7,5 HP; Aplicação: 30-760 Torr, ou seja, 40-1013 mbar, ou 

UNI) 2 
até 6 Torr com ejetor de ar atmosférico; Vedação: selo mecânico; Montagem 
monobloco em motor; Material: Feno nodular com rotor em bronze.  

CENTRO.DEÀBASTaCIMENTOFARMACÊUTICO 
EXCLUSIVO ME E EPP  

Item 	 Especifica 	 ! Unid. 	Quant. 

100 	
Estante Industrial: Fabricada em aço, com estrutura reforçado protiindidade de 	

UND 	30 
60cm, medido 200x92x60cm na cor cinza. Pintura epóxi.  
PaIlet plástico: Medidas: 1.0 x 1,2 x 17 cni(largura x comprimento x altura); 

101. Material: polipropileno ou polietíleno de alta densidade; Possui 	sistema de UND 30 
empilhamento.  
Mini Porta Pailet sem Bandeja Inicial: Medido 200 X 120 X 60; Unidade Inicial 

102 
sem Bandeja; Contem 2 Laterais de 200x60 Cada; Lateral Composta de 2 Colunas UNTD 20 
2metros 2; Travessas Horizontais 60em; 3diagonais e 2 Sapatas -Capacidade 500kg; 

______ composto de paleta ajustáveis ao modelo.  
Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Contra porta, circulação de ar 
forçado discador de emergência, material de confecção (gabinete interno) aço 

103 inoxidável 304, temperatura entre +2 0  c e + 80c. sensores internos, sistema de UND 3 
emergência 	(bateria/no 	break)/sistema 	de 	registro 	de 	dados, 
capacidade/quantidade de 120 a 300 litros/2 a 5 gavetas ou prateleiras  
Longarinas para atendimento 3 lugares: Sem braços; com três lugares; Assento e 

104 	
encosto (concha única) em plástico termo rígido composto por fibra de vidro 1 10 
impregnada com resina poliéster; capacidade de 100Kg por lugar; estrutura em aço 
reforçado; Cor: Azul. 

COMISSÀO PERMANENTE DE PREGÃO 
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Cadeira para Escritório: modelo giratória; linha secretária; braços reguláveis; 
105. espuma injetada com densidade de 45 em acento e encosto; revestimento em UND 20 

courvin na cor azul. 

106 
Mesa de aço box: Medidas 1,90 x 70 cm Própria para trabalhar na separação de 
produtos farmacêuticos.  
Cano para transporte de material: Medidas: 980 x 520 mm - 870 mm (ali x larg x 

107. comp), 1000 x 530 mm .920 mm (alt x larg x comp) e 1080 x 530 mm- 1000 mm UND 3 
(alt x larg x comp); sem porta bebê; Rodas com rolamentos cementados.  
Estação de trabalho: Estação  de trabalho ampla e moderna, composta por 4 mesas 
e painel frontal fabricadas com lampo MDF. a base da mesa é fornecido em aço 

108. com niveladores de altura. A estação de trabalho é composta também por 4 UND 3 
armários com gavetas. A estação também possui divisórias de 50em de altura por 
90cm de largura/Altura: 74/Largura: 80cm' Profundidade: 90cm.  
Computadores (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel 
core i3 ou AMD aiO ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 
memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando 
em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados 
no sítio www.formfictors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir 
pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir 

109. suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, UNI) 6 
possuir no mínimo 02 (duas) saídas de video, sendo pelo menos 01 (uma) digital do 
tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico 
CD, DVD rom; teclado USO, abnt2, 107 Selas (com fio) e mouse USO. 800 DPI, 2 
botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 
de rede 10/10011000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional 
Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração 
exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; 
todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo 
padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso,_ 
reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  
Impressoras: 	Tecnologia: 	Laser, 	Padrão 	de 	Cor 	Monocromático; 	Tipo: 
Multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); Memória: 64 MB; Resolução de 
Impressão: 600 x 600; Resolução de Digitalização: 1200 x 1200; Resolução de 

UND 2 
Cópia: 600 x 600; Velocidade de Impressão: 18 PPM; Capacidade da Bandeja: 150 
páginas; Ciclo Mensal: 8.000 páginas; Fax: 33.6Kbps ou Não possui; Interfaces 
USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.  
Computador Portátil (Notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no 
mínimo Intel core iS ou AMD aIO ou similar, 1 (um) disco rígido de 500 
GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação 
de disco ótico CD, DVD mm; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) 

III 
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 

2 
MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou IS polegadas widescreen, suportar resolução 
1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, 
inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnr2; mouse 
touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão 
de rolagem (seroil); interfaces de rede 10/100/1000 conector ij-45 Qmea e WlFl 

1 padrão LEEE 802.1 lafb/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bus);  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n5100- Centro - CRI': 62.880-00 
Horizonte- CE 
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bateria recarregável do tipo íon de lition com no mínimo 06 (seis) células; fonte 
externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 
(uma) 11DM1 ou display port e 01 (uma) VGA. leitor de cartão: webcam HiLL 
1ID (1 080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte 
e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou_recondicionamento;_garantia de_12_meses.  

112. Ar condicionado: Capacidade = 12.000 btus. tipo = split e Função = apenas frio. IJND 3 
113. 1 Ar condicionado: Capacidade = 24.000 btus. tipo = split e função = apenas frio. UND 2 

114 Televisor: tipo LED, tamanho da tela de 42". conversor digital, entrada 1 IDMI e UND 1 entradas USB.  

3.1- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

4- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS: 
4.1- Os produtos/bens deverão ser entregues no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da expedição de 
ORDEM DE COMPRAS pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora. 

5- CARTA PROPOSTA; 
5.1- A Cana Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário especifico, 
conforme o Anexo II do instrumento convocatório, e enviada exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sem a identificação do fornecedor, contendo a caracterização do produto proposto no 
campo discriminado, contemplando os itens, em conformidade com o termo de referência - Anexo 1 
do Edital, a qual deverá conter: 

5.1,1- A modalidade e o número da licitação; 
5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte; 
5.1.3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital; 
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.13- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada 

no edital, contendo a indicação da marca, quando se tratar de aquisição de bens; 
5.1.6- Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como o valor global da Cana 

Proposta por extenso; 
5.1.7- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes 

sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que 
incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

5.1.8- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
5.2- O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações 
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
Cartas Propostas e lances. 

5.2.1- A Carta Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo II - 
Modelo de Cana Proposta. 

5.2.2- A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na 
forma do Anexo II do Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile 
(zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexo!.zip, e o tamanho de cada 
arquivo não poderá exceder a SOOKb. 
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais 
após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as 
duas casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

5.3.1-Os preços propostos deverão estar de acordo como quantitativo do bem cotado. 
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5.12- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não 
cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 

5.33- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei. 

5.3.4- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a 
contratação, insertos no Termo de Referência, que serão considerados preços máximos para efeito de 
contratação. Não serão adjudicadas Canas Propostas com valor superior aos preços unitários e totais 
estimados para a contratação. 

5.33- Na análise das Cartas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por 
Item, expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Item. 
5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 

5.4.1- A Cana Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado. 
5.5- O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da 
sessão de abertura desta licitação, conforme artigo 60  da Lei n°. 10.520/2002. Caso a licitante não 
informe em sua Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido no Edital. 
5.6- A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital 
e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, 
julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e 
à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n °  10.520/02 e 8.666/93. 
5.7- Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto 
aos seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem 
permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por meio do sistema. 
5.8- Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconformidade com o disposto neste item. 
5.9- Encenada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial, depois de 
declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta Proposta final 
consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de 03 

fl
(três) dias úteis, para o endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 
62.880-00. Att. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

5.9.1- A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 

a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a 
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após 
o julgamento da licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa fisica ou jurídica), 
aposição do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF; 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, 
RO, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade 
e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar 
contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, 
os dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação. 
5.9.2- A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem 

S. 1, inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, atualizados em 
consonância com o preço obtido após a fase de lance/ negociação. 
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5.9.3. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e totais 
superiores ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor 
total, devendo o licitante readequar o valor do item aos valores constantes no Termo de Referência que 
compõe o processo licitatório do qual do Edital é parte integrante. 

6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.1- OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na 
forma dos artigos 27 a 31 da Lei Federal ti. 0  8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à 
presente licitação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), 
os quais serão analisados pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade. 
6.2- Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 6.3 a 6.7 deste termo de referência 
deverão ser remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a solicitação da 
Pregoeira, por e-mail à Comissão Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento do original 
ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do 1° dia útil subsequente ao 

fl 	envio eletrônico. 
6.2.1- O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: 

pregao@horizonte.ce.gov.br  
6.2.2- O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada é: Av. 

Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Att. Comissão Permanente 
de Pregão de Horizonte-Ce. 

6.3- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA: 
6.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro da Junta onde opera com -  averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 

6.12- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS 
SEUS ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado 
no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; devendo, no caso da licitante ser  sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da 
Junta onde opera com averbação no registro clã Junca onde tem sede a matriz. 

6.33- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem 
sede a matriz. - 

6.14- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO,  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.33- Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do 
Sócio - Administrador e ou Titular da Empresa. 

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 

se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

6.43- Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ti °  1.751, de 02/10/2014; 

6.4.4- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitant 
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6.43- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante; 
6.4.6- Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A das Consolidações das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

63- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA: 
6.5.1- Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
6.5.2- Capital social mínimo ou patrimônio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do 

valor arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

6.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

fl 	6.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de 
atividades compatíveis com o objeto da licitação. 

6.6.1.1- Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este 
deverá vir obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 

6.6.1.2- O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa jurídica 
declarante, com nome e cargo do signatário; 

6.6.13- Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se 
refiram a períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não 
tenha se originado de contratação; 

6.6.1.4- Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para 
comprovação do exigido; 

6.6.1.5-0 atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contratado e do contratante; 
b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos produtos; 
c) Declaração satisfatória na entrega do objeto. 
6.6.2- Apresentar Registro do Produto na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

fl Sanitária) ou comprovação de isenção. 

6.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 70,  da Constituição Federal, não 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso dii insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme modelo constante nos Anexos do edital; 

6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 
8.666/93 e da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei N°. 8.666/93), conforme 
modelo constante nos Anexos do edital; 
6.8- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA DE 
HORIZONTE, a documentação mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela 
apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, 
neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser 
entregue acompanhado dos documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7 deste termo de referência, cuja 
autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 
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6.8.1-A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Horizonte 
deverá encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto do edital. 
6.9- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências do edital referentes à fase de habilitação, 
bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
7.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e ficará 
adstrito a vigência dos respectivos créditos orçamentários ou até a entrega da totalidade do 
produto/bem licitado. 

8- PAGAMENTO: 
8.1-0 pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das 
Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do 
contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta. 
8.2- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento das notas fiscais 
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as 
contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, 
observadas as condições da proposta e editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor 
ou através de cheque nominal. 

9- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1- A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura 
Municipal de Horizonte/CE - Fundo Municipal de Saúde/ Proposta de emenda N° 
07557.784000/1180-01, Proposta de Emenda N° 07557.784000/1180-03, Programa de Origem do 
Ministério da Saúde e Recursos Estadual, nas seguintes dotações orçamentárias 

Unidade órgão 	Unidade 
- 	 Ação- f 	Projeto de 

Atividade Fonte Elemento de 
Despesa 

1 	 1211000000 - 

05 	01 10.301.0019 :44.9o.52.00 
1011000060  

10-FISCAL DO CONTRATO: 
10.1- A execução do contrato será acompanhiada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Carlos da Silva, 
doravante denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer em toda a sua plenitude a ação de que 
trata o art. 67 da Lei n° 8.666/93, alterada  consolidada. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
11.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e 
da Lei N°. 10.520/02. 
11.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
11.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da data do seu recebimento. 
11.2.2. Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando 
rigorosamente as especificações contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer Anus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
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encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
do fornecimento do objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 
1° do art. 65 da Lei N°. 8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos solicitantes, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
11.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas 

fl no termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas 
condições; 
11.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 
de segurança. 
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. 

12- SANÇÕES: 
12.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar o 
contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de Horizonte e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de 
até 5(cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 

12. 1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) recusar-se a assinar o contrato; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) não mantiver a proposta ou lance; 
d) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.2 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do 
contrato, contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o 
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no 
caso de retardamento na entrega dos bens; 

12.1.3 - multa moratória de 20 0/5 (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de 
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 
12.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave, ou descumpriniento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, 
serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, 
e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas: 

a) advertência; 
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b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou 
do valor global do contrato, conforme o caso; 

12.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias 
a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM. 

12.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 

12.12- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será 
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante 
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
12.4- Constituem motivos para rescisão do contrato: 

12.4.1-o descumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma irregular; 
12.4.2- a não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

	

fl 	12.43- a não aceitação da redução do preço ofertado, quando se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

12.4.4- razões de interesse público; e 
12.4.5. quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

13- DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1- Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando 
proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o 
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme 
disposto nos incisos 1, II e 111 do art. 30  da Lei W. 10.520/02. 
13.2- Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor 
estimado aos licitantes antes de concluído a fase de lances. 
13.3- Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 3.555/00 e n° 5.450/05 
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. 
"Na licitação na modalidade pregãA o orçamento estimado em plani/ias de quantitativos e preços unitários não 

fl constitui um dos elementos obrigatórios do edital, dev udo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo 
relativo ao certame. Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de 
incluir esse orçamento no edital ou de infonnar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os 
meios para obtê-lo." (Acórdão n° 114/2007, Plenário, rei. Min. Benjamin Zymier). 

COMISSÃO PERMÂNE.NTE DE PREGÃO 
Av. Presidente cutelo Branco, .c sioo - Centro . CEP: 62.880.00 
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CARTA PROPOSTA  

Número do Pregão: 

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, destinados aos órgãos de responsabilidade 
da Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde do Município Horizonte/Ce, conforme 
especificações contidas no Termo de Referencia. 

Especificação do Objeto: Valor Valor 
Item: (constando toda a especificação do Unid. Quant.: Marca: unitário total 

Anexo 1)  R$ 
1.  
2.  
3.  

Prazo de Entrega: 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta 
licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório 
(edital). 

Data: 

COMISSÃo PERMANENTE DE PREOÀO - 
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1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME (QUALIFICAÇÃO  lis)FORNECEDOR, DE-C LARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em 
cumprimento ao estabelecido na Lei n°9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e 
ao inciso XXXIII, do artigo 70,  da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho 
algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública, e da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo 
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93). 

Pelo que, por ser a-expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

,fl 
	

(CE), ______ de 
	

20.............. 

DECLARANTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
À.. Presidente Cutelo Brinco, a' 5300- Cenho- CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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CONTRATO N°: 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE, 	E 	DO 	OUTRO 

PARA O FIM QUE NELE SE 
DECLARA. 

MUNICÍPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 23.555.196/0001-86 e CGF no 06.920.288.5, com sede Av. Presidente Castelo 

fl  Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 
neste ato representado pelo Gestor, Sr. Everardo Cavalcante Domingos, aqui denominado de 
CONTRATANTE, e de outro lado , estabelecida na , inscrita no 
CNPJ sob o n.° 	 , neste ato representada pelo(a) Sr(a). 	 , portador(a) do 
CPF n° 	 ,apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO 
DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 2019.05.02.1 - PE, em 
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei 
Federal n° 10.520. de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente contratação é Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, 
destinados aos órgãos de responsabilidade da Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde do 
Município Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

n CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUUJÍBRJO 
ECONÕts{ICO-FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ - L.), a ser pago na proporção da entrega dos 
produtos, segundo as ordens de compras expedidas pela Administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais, Municipais, FGTS, CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da 
proposta e o seguinte: 

Fi;EMI 	ESPECIFICAÇÕES 	J UNID. QUANT. MARCA' R$ UNIT _TOTID 

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e 
encaminhamento da documentação tratada no subitern 11, observadas as disposições editalícias, 
através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e 
Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce. 

CoMissÃo PERMANENTE DE PREGÃo 
Av. Presidente cutelo Branco, C 5100- Cenho - cal': 62.880-00 
Horizonte- CE 
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3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, 
ser restabelecida a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal 
n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até o 
dia ______ de  de _______ ou até a entrega da totalidade dos produtos/bens licitados, 
adstrito a vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

fl CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura Municipal 
de Horizonte/Ce - Proposta de emenda N° 07557.784000/1180-01, Proposta de Emenda N° 
07557.784000/1180-03, Programa de Origem do Ministério da Saúde e Recursos Estadual, na seguinte 
dotação orçamentária: 

Órgão Unidade Ação Projeto de Fonte Elemento de 
Orçamentária  Atividade  Despesa 

1211000000 

05 01 10.301.0019 	1.015 1214000000  4.4.90.52.00 
- 	 2.024 1215000000 

1011000000  

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As panes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 8.666193, alterada e consolidada e da Lei 
N°. 10.520102. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 

fl 	6.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da data do seu recebimento. 
6.2.2. Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante observando rigorosamente 
as especificações comidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua 
proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer 
ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, 
sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto, que lhes 
sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em pane, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do art. 65 da Lei 
N°. 8.666193; 
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d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos solicitantes, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
6.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado M normas e exigências especificadas no 
termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os 
recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições; 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança. 
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações definidas 

fl 	neste instrumento ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas; 

7.1.1. Se o contratado ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a Carta 
Proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte e será 
descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 

1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não mantiver a proposta ou lance; 
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do 

contrato, contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o 
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no 
caso de retardamento na entrega dos bens; 

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de 

fl 	arraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 
7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas 
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos 
subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 
8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520102, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou 
do valor global do contrato, conforme o caso; 

7.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM. 

7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
7.2.2. Em caso de inexisténcia ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
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7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato. 
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias 
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da 
Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de 
reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, 
ocorrendo quaisquer inflações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, 
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Carlos da Silva, 
doravante denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer em toda a sua plenitude a ação de que 
trata o art. 61 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. -. 
10.2. O presente contrato tem seus termos esua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória. 
10.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das 
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10. 7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos 
do edital, da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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11. 1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2 0  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as panes firmam o presente Instrumento, lavrado na Secretaria de Saúde do 
Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Horizonte-CE,  

Everardo Cavalcante Domingos 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

n SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CONTRATANTE 

CNPJ(MF): n.°  
Sr(a). 	CPF: n° - 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

2. 	 CPF: 

n 

La 
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