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N 2 001/2019

CONVENIO:

MINISTERIO DA SAUDE n 2 832914/2016

TIPO:

MENOR PREO

OBJET&

AQUI$IcAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PAM
UNIDADE DE ATENcAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

A ASSOCIAçAO LAR SAO FRANCISCO DL ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS, por intermedlo da
Comisso de Licitaçôes designadas pelo Senhor Presidente conforme ato próprio torna pUblico para
conhecimento dos interessados que realizar6 COTAçAO PREVIA DL PREO DO TWO MENOR PREcO,
corn vistas a selecionar empresa para o fornecirnento de EQUIPAMENTOS, conforme descrito neste
terrno e seus Anexos.
A presente Cotaç5o Prévia de Preço será regida pelo Decreto n 2 . 6.170, de 25 de julho de 2007, pela
Portaria Interministerial n 9 . 507, de 24 de novembro de 2011 e suas alteraçoes.
1) DO OBJETO
A presente cotaçao tern por objeto selecionar empresa que menor preco oferecer para Fornecimento
dos EQUIPAMENTOS relaciona do, conforrne descritivos, especificaçoes, quantitativos e condiçôes
estabelecidas nos Anexos I e II e dernais disposicoes deste termo e inforrnaçOes disponibilizadas no
portal SICONV.
2) DA PARTIcIPAcÃ0
2.1 Poderão participar desta cotação os interessados que atenderern a todas as exigências
contidas neste termo e seus anexos e que pertençam ao rarno de atividade pertinente ao objeto em
quest5o.
2.1.1 Os fornecedores arcar5o corn todos os custos decorrentes da eIaboraço e
apresentaço de suas propostas.
2.2 Não sero adrnitidas nesta cotaçâo a participaço de ernpresas:
a) concordatárias ou em processo de falencia, sob concurso de credores, em
dissoluçâo ou em liquidaço;
b) que estejarn reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) estrangeiras que nâo funcionem no Pals;
1

1'

CON VENIO 83291412016

corA cÁO PRE VIA DE PRFO

N

00112019

d) de colaboradores ou dirigentes da Contratante, ou responsável pela licitacão.
3) DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREOS

3.1 A cotacão prévia de preços, prevista no art. 11 do Decreto n 9 6.170, de 25 de juiho de
2007, seth realizada por intermédio do SICONV, observando:
Prazo de Envio da Proposta: de 28/02/2019 a 14/03/2019 no endereco eletronico:
cotacaopreviaaIsf.org.br

3.2 A proposta deverá ser enviada em papel timbrado da empresa, estar datada, conter
nome ou razäo social, endereco completo, telefone, fax e e-mail e deverá estar assinada
pelo representante legal de empresa. As propostas tero validade não inferior 60
(sessenta) dias;

3.3 0 fornecedor será responsável por todas as transaçôes que forem efetuadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.
3.4.

E

recomendável que os fornecedores apresentem suas propostas corn antecedência.

3.5. A Proposta de Preços escrita contendo as especiflcacöes técnicas detalhadas do objeto
ofertado contendo:
3.5.1 Prazo de validade da proposta, nâo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
abertura desta cotaçâo.
3.5.2 Descriçäo do objeto do presente, corn a indicacâo da procedencia (nacional ou
estrangeira), marca e modelo do produto, em conformidade com as especificacôes
técnicas bem como outras informacôes complernentares.
3.5.3 Prep unitário em duas casas decimals, de acordo com os preps praticados no
mercado, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as
quantidades constántes do Anexo II do presente Edital.
3.5.4 Nos preços cotados, deverão estho incluldos todos os custos que o compôem,
tais como as despesas corn impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto.
3.6—As propostas deverâo obedecer

as especificaçoes deste instrurnento e anexos, que dde

fazem parte integrante, também deverá conter os seguintes elementos:
3.6.1 - Nome, (endereco, CNPJ, inscriçâo estadual, telefone, fax, endereço
eletrônico);
3.6.2 - Námero do Convenio e Processo;
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3.6.3 - Qualquer tributo, custo ou despesa, direto ou indireto, relacionado corn o
fornecimento do objeto da presente cotaco, omitido ou incorretamente cotado na
proposta, será considerado corno incluso no preco, não sendo possivel pleitear
acréscimos sob qualquer argurnento.
3.6.4 - Prazo de garantia nào poderá ser inferior a 12 meses.
3.6.5 —As propostas devero vir acompanhadas corn toda documentaço relacionada
no item 6.
4) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREOS E DO RECURSO
4.1— Serâo desciassificas as propostas que:
a) não atendam as exigências contidas nesta cotaço e em seus anexos;
b) apresentem preps inexequIveis;
c) oferecarn vantagens ou alternativas näo previstas, de interpretaçào dübia ou
rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente edital.
4.2— Havendo empate entre duas ou rnais propostas a classificaçao será feita por sorteio.
4.3 - 0 julgamento das Propostas de Preços serâ sobre aceitaço dos preços obtidos, estando
de acordo corn os valores praticados em mercado, desde que atendido ao descritivo tecnico
constante deste Edital e de seus Anexos;
4.3.1 0 criterio para a selecâo da proposta priorizará o menor prep, podendo ser
admitida a definiçâo de outros critérios relacionados a qualiflcaçoes relevantes do
objeto, tais como caracterIsticas técnicas.
4.4 - Divulgado o resultado de julgamento, os licitantes poderâo interpor recurso no prazo de
03 (três) dias Uteis a contar dessa data. 0 recurso será dirigido ao Setor de Cornpras, por
intermédio do endereço eletrônico: cotacaoDrevia(aaIsf.org.br . devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (dias) dias üteis do seu recebimento. Da
reconsideração do ato ri5o caberá recurso.

5) DOCUMENTOS
5.1 Para a proposta aprovada, tanto quanto ao meihor prep e viabilidade, o fornecedor
selecionado serâ convocado para assinatura do contrato, sero solicitados os docurnentos
pré-contratuais:
5.1.1 Cornprovante de inscrição no SICAF/ Certificado de Registro Cadastral —CRC;
5.2 Na ausência do SICAF, ou da docurnentaç5o estar vencida, o fornecedor deverá
encaminhar:
3
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5.2.1 Prova de inscriço no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
5.2.2. Prova de regularidade relativa ao INSS - Seguridade Social;
5.2.3. Prova de regularidade corn o Fundo de Garantia par Tempo de Servico - FGTS;
5.2.4. Prova de regularidade corn Fazenda Federal - Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Divida Ativa da união;
5.2.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo

a

sede da

empresa participante, pertinente ao seu rarno de atividade e compativel corn o
objeto;
5.2.6 Certido de regularidade de debito Para corn a Fazenda Estadual e Municipal da
sede da ernpresa expedida pelo órgo competente;
5.2.7 Certidâo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);
5.2.8 Consulta negativa ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) disponivel no Portal da Transparência, no endereco eletrônico:
http:/fwww.Dortaltransparencia.gov.br/ceis.

5.3— cLuAuflcAcAo ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Cornprovaç5o da boa situaço financeira da licitante, aferida corn base nos Indices de
Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Uquidez Corrente, (ILC) rnaiores que dois (>2),
analisado corn base na declarac5o do SICAF, atualizada, e apresentaco do balanco
patrimonial do ültimo exercIcio, dernonstrando as seguintes indices:

a)ILC (Indice de Liquidez Corrente), major ou igual 02,00 (dois), aplicando a seguintefórmula:
ILC = AC
PC;
AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante
b)ILG (Indice de Liquidez Geral), major ou igual 02,00 (dais), aplicando-se a seguinte formula:
ILG = AC + RLP

PC+ELP
AC = Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo ELP = ExigIvel a Longo Prazo
c) GS (Grau de Solvencia) rnaior ou igual a 2,00(dois), aplicando-se a seguinte formula:

GS =AT
PC+ELP
Al = Ativo Total PC = Passivo Circulante ELP = Exigive! a Longo Prazo
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b) Certidão Negativa de Falencia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede juridica
da pessoa jurIdica, ou de execucão patrimonial, expedida no domicilio da pessoa ffsica.
6) DOCLIMENTO DE QUAUEICAçAO TECNICA - ANALISE DAS PROPOSTAS.
6.1. Declaração de que a empresa ou a fabricante possui assistência técnica na regiäo de So
José do Rio Preto a fim de contribuir com rapidez de eventuais reparos, devendo mante-la
durante o periodo de garantia.
6.2. Declaracâo, documento comprobatório, expedida pelo fabricante autorizando a
comercializacão pelo distribuidor, quando for o caso.
6.3. Os documentos

I catMogos comprobatorios para análise técnica do objeto deverâo ser

encaminhados acompanhado da proposta.
7) Condicoes de Fornecimento Complementares e obrigatorias
EQUIPAMENTO

7.1. 0 fornecedor selecionado deverá:
• Fornecer todos os materials e acessórios necessários ao funcionamento do sistema completo;
• Entregar junto corn a proposta, o catálogo (em português) corn figuras e descritivo do
equipamento em questão, incluindo a lista de acessôrios integrantes; desembalar, rnontar e
instalar o equipamento de maneira a conferir a conformidade do equipamento com esta
especificaçao;
• Ao término da instalacâo, realizar testes de desempenho mInima, corn emissão de relatório,
que atestem que o mesrno seja considerado apto ao uso;
• Fornecer manual (is) de operaçâo (em Português);
• Fornecer, sem onus, a treinarnento de operaçâo aos funcionários (técnicos e operadores) da
Associação Lar São Francisco de Assis na Providéncia de Deus.
• Detalhar em sua proposta todas as caracterIsticas do equipamento ofertado, não podendo
sercópia ou descricâo simples das especificaçOes fornecidas pela contratante.
• Fazer constar em sua proposta os prazos de entrega e instalacâo do equiparnento;
• Descrever e indicar as requisitos Para instalação corno condiçöes ambientais, energia eletrica,
rede logica, água e gases devem ser especificadas;
• Responsabilizar-se pelo transporte do equipamento e seus custos, a se efetivar rnediante
agendarnento prévio, durante horário comercial;
• Demonstrar o EQIJIPAMENTO, quando exigido, nos termos deste memorial, bem como
ministrar treinamento para fins de avaliacão de equipe da contratante, a qual ira emitir
parecer sobre o item ofertado, podendo inclusive ser instrurnento de desclassificação ou
aceite para posterior homologacão do produto ofertado.
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• Apresentar Certificado de Conformidade emitido por Orgo certificador credenciado,
inclusive de Compatibilidade Eletromagnética especifico do modelo proposto (Quando
aplicável).
• Apresentar documentos comprobatorios do atendimento

as normas técnicas vigentes e

aplicáveis (NBR-IEC).
• Fornecer carta do fabricante, comprovando qua o fornecedor é revenda ou distribuidor
autorizado, alem da comprovaço do fabricante de que os itens ofertados säo itens que se
encontram em fabricaçâo.
• Garantir o fornecimento de peças de reposiço por pelo menos 5 (cinco) anos apos a venda
do equipamento;
• Observar que os produtos ofertados deveräo possuir certificados que atestem sua qualidade,
baseados em padrôes e ensaios reconhecidos pelo INMETRO, IPEM, cu Orgo Similar
devidamente regulamentado e reconhecido.
• Observar que somente serZo aceitos os documentos que estiverem dentro do prazo de
validade determinado pelos órgos competentes.
• Apresentar declaraçâo de responsabilidade sobre o produto ofertado quanto a segurança
Para aplicaço hospitalar, norteada por aspectos relativos ao processo de fabricacao e que
tenham relação direta com

C USC

em pacientes e usuários, independentemente da aplicacäo

do produto, seja ele mobiliário hospitalar, artigo de apoio para uso medico, terapia,
diagnóstico ou procedimentos.
• Encaminhar o valor previsto para contrato ANUAL de manutenço, modalidade (FULL) peças +
serviços, após término do periodo de garantia.
• Encaminhar planllha com osvalores atualizados dos principals insumos e acessorios do (s)
produto (s) ofertados, assim como seu tempo de vida / produtividade estimada em condicoes
normais de utilizaçâo.
• OfErtar garantia minima de 12 meses para o equipamento em questâo.
8) DA DEMONSTRAcAO DO EQUIPAMENTO - A CRITERIO EXCLUSIVO DA As5OCIAçAO LAIR SAO
FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - SE SOLICITADO
8.1. Para fins de avaIiaço e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância
com as especificacôes contidas no Anexo I e II, o(s) fornecedor (s) que ofertar (em) o MENOR
PREç0, classificado(s) em primeiro lugar, conforme condicôes a seguir:
8.1.1. Para a demonstracâo do EQUIPAMENTO, estes devero ser entregues

a

/ a

ASSOCIAçAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDgNCIA DE DEUS, situado a Rua
Maria Joana Amaral Mendonça, 950, Centro, Jaci - SP, CEP 15.155-000, obedecendo
rigorosamente o horário das 09h00

as 15h00 horas, no prazo de ate 05 (cinco) dias

áteis da soIicitaco. A critério exciusivo da Associaçâo Lar Sâo Francisco de Assis na
Providência de Deus a demonstraco poderá se dar na sede da empresa ou em outro
local qua se achar o equipamento, visando a agilidade.
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8.1.2. 0 EQUIPAMENTO, se exigivel e entregue, deverá estar devidamente
identificado, canstando a nome da empresa e o nümero do item e do edital a que se
referern;
8.1.3. Recebido a EQUIPAMENTO para demonstracâo ou visitado "in loco", a setor
responsável da ASSOCIAcAO LAR SAO FRANCISCO .DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE
DEUS, fará a análise dos produtos, verificando a sua compatibilidade do produto e as
propostas cornerciais, e ernitirá urn parecer devidamente fundarnentado, aprovando
ou contraindicando 0(s) item (s) cotado (s);
8.1.4. Caso o (s) EQUIPAMENTO (s), da (s) empresa (s) que efetuou (aram) o menor
preço não seja (m) cornpativel (is) corn o objeto da cotação, será (ão) convocada (s) a
(s) empresa (s) subsequente (s), na ordern de classificacão, para a dernonstração de
seu (s) EQUIPAMENTO (s), cujo prazo serâ de dots dias üteis, após convocacão sem
DreluIzo das sancöes legais pertinentes ao fornecedor desclassificado Por
incompatibilidade do produto ofertado corn as especiflcacöes do edital;
8.1.5. 0 EQUIPAMENTO aceito poderá ficar, a critério exciusivo da Associação Lar São
Francisco de Assis na Providencia de Deus, sob guarda para aferição corn os produtos
entregues, sendo devolvido ao fornecedor depois de cumpridas todas as obrigacöes
contratuais, sendo que a Associacão Lar São Francisco de Assis na Providéncia de
Deus não se responsabilizará por qualquer dana causado ao EQUIPAMENTO durante
o perIodo de análise ou por eventual demora no recoihimento dos mesmos.

9) DO RECEBIMENTO DO OBJETO OFERTADO
9.1 0 prazo Para entrega do produto nacional ou nacionalizado será aquele constante do
portal do SICONV e na sua ausência serA negociada entre as partes, após a assinatura do
contrato e/ou emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO/PEDIDO DE COMPRA, sendo entrega
ünica.
9.2 A entrega do objeto desta cotacão deverá ser feita na Associação Lar São Francisco de
Assis na Providência de Deus, situado na Rua Maria Joana Amaral Mendonca, 950, Centro,
Jac! - SP, CEP 15.155-000, das Shs
9.2.1

—Agendar

as

16hs.

previamente

a

entrega

por

e-mail:

ad ministracao. hoso jaci (Wa Isf.org . br
9.3 - Para a EQUIPAMENTO e acessónios importados, as mesmos deverão ser

/1

entregues devidamente embalados, de forma a näo sen danificado durante a
operaçâo de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem marca, destino,
nümero de Iicenca de irnportaçào ou documento equivalente, quando for o casa, e as
dernais caractenIsticas que os identifiquem. Deverão acompanhá-Ios 2 (duas) vias da
fatura comercial com as suas especificaçöes detalhadas ou documento equivalente,
7
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a conferencia do equipamento e acessórios, conhecimento de embarque

(MAWB/HAWB ou BL) e "packing-list" (romaneio de ernbarque).
9.4— Não será aceito equiparnento e acessórios, bern como quaisquer de seus componentes,
refabricados ou recondicionados.
9.5— Deveräo ser entregues acompanhados da rnercadoria as seguintes documentas:
9.5.1 - Os manuals, preferencialmente redigidos em portuguès do Brasil, constantes
nas especificacoes técnicas.
9.5.2 - Certificado de garantia do equipamento e acessórios.
9.6- DAS coNDIcOEs DE RECEBIMENTO DO OBJETO OFERTADO
9.6.1 —0 objeto da presente cotaço serã recebido provisoriamente em ate 5 (cinco)
dias Uteis, mediante recibo ou termo circunstanciado, contados da data da entrega,
no locale endereco indicados no subitem 9.2.
9.6.2 - Por ocasio da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o nürnero do Registro Geral (RG) da
Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Páblica, do funcionário
da CONTRATANTE responsável pelo recebimerito.
9.6.3 - Constatadas irregularidades no produto/material/equipamento lornecido, a
CONTRATANTE poderá rejeitá-lo no todo ou ern parte, determinando sua substituiço
ou rescindindo a contrataço, sem prejuIzo das penalidades cabiveis;
9.6.4 —Todas as despesas decorrentes da devoluçâo e substituiç5o do equipamento e
acessórios que estiverem em desconformidade corn esta cotaço correrâo por conta
da CONTRATADA.
10) DA VISTORIA TECNICA
10.1 - Está dispensada a vistoria técnica do local.
11) DAS 5AN96E5 ADMINISTRATIVAS
11.1 - 0 atraso e a inexecuço parcial ou total do objeto, execuçäo insatisfatOria ou outras
falhas caracterizam descumprimento das obrigacoes assurnidas e permitem a aplicacâo das seguintes
sançôes pela Associação Lar Sâo Francisco de Assis na Providencia de Deus:
11.1.1 - advertencia por escrito;
11.1.2 - multa, conforme lirnites:
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11.1.2.1 - 0,3% (trés décimos por cento) par dia, ate o trigésimo dia de atraso, sabre
o valor do fornecimento não realizado;
11.1.2.2 - 10% (dez par cento) sabre o valor do pedido de compra ou do avençada,
em caso de recusa do adjudicatária em reparar as irregularidades detectadas na execução do
avençado;
11.1.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do farnecimento não realizado, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto corn vicios au defeitos acultas que a
tornem irnprópria ao uso a que e destinado, ou diminuam-Ihe o valor au, ainda, fora das
especificacöes do edital.
11.1.3 - suspensãa temparãria de participaçãa em licitação e impedimento de
cantratar cam esta Entidade bern coma com a Administracão PiThlica, de acordo corn praza
estabelecido no art. 87, inciso Ill, da Lei n 2 . 8.666/93;
11.1.4 - declaracãa de inidoneidade para licitar e cantratar corn esta Entidade bern
coma a Administração PUblica, conforme dispôe a art. 87, incisa IV, da Lei ng 8.666/93.
11.2 - São consideradas situaçoes caracterizadaras de descumprirnenta total au parcial das
obrigaçoes avençadas:
11.2.1 - não atendimenta As especificaçoes técnicas relativas ao fornecimenta
prevista no Anexo II do Edital ou instrumento equivalente;
11.2.2 - retardamento irnotivado de farnecimento ou de suas parcelas;
11.2.3 - paralisacAo do farnecimento, sern justa causa e prévia carnunicaçâo A
Associaçãa Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus;
11.2.4 - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriarada, danificada ou
inadequada para o usa, corno se verdadeira ou perfeita fosse;
11.2.5 - alteraçãa de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
11.3 - A sancão de rnulta paderá ser aplicada curnulativarnente

as

demais sançôes previstas

no item 11.1.
11.4 - A multa será descontada dos pagarnentos eventualmente devidos pela
ADJIJDICATARIA.
11.5 - As sancôes relacionadas nos itens 11.1.3 e 11.1.4 também poderão ser aplicadas
Aquele que:
11.5.1 - deixar de apresentar documentaçâo exigida para o certarne;
11.5.2 - apresentar declaracão ou docurnentacão falsa;
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11.5.3 - ensejar o retardamento da execucäo do objeto da licitaçâo;
11.5.4 - no mantiver a proposta;
11.5.5 - faihar ou fraudar a execuçâo do futuro avençado;
11.5.6 - comportar-se de modo inidôneo;
11.5.7 - cometer fraude fiscal.
11.6 - A aplicacão das sancôes observará o devido processo administrativo, respeitando-se a
ampla defesa e o contraditorio de acordo corn o disposto na Lei nQ. 8.666/93.
11.7 - As sançöes relacionadas nos itens 13.1.3 e 13.1.4 serâo obrigatoriarnente registradas
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Ucitar e Contratar corn esta Entidade.
12) DAS DlsposlçôEs GERAIS
12.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dávidas na interpretaçâo da
presente Cotaçâo, deverá ser encaminhado ate tres dias ütels anteriores a data de abertura
do encerramento, por intermédlo do endereco eletrônico: cotacaoprevia1Walsf.org.br
12.2

E

facultado

a

pessoa competente, em qualquer fase da cotacäo, a prornocão de

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrucão do processo.
12.3 Os proponentes so responsáveis pela fidelidade e legitirnidade das informacôes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da cotaçâo.
12.4 ApOs a homologaco da cotação será convocado o fornecedor a assinatura do contrato o
fornecedor vencedor, indicando o prazo e o local para entrega do produto.
12.5 Se o fornecedor vencedor recusar-se a entregar o produto objeto desta cotaco,
inclusive na forma e condiçoes aqui previstas, será convocado outro fornecedor ou nova
cotaçâo prévia de preps, sern prejuIzos das sançôes pelo desatendirnento.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados lavrou-se a presente Cotaçâo Prévia de Preço
na data abaixo indicada.

Jaci-SP, 25 de Fevereiro de 2019.

Pe. NélioJ.A. Belotti — Frei Francisco
Presidente Nato
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ANEW I
TERMO DE REFERENCIA

Data e horário para envio de propostas:
De 28/02/2019 a 14/03/2019 (ate as 2000)

1)O&JETO
1.1 A presente cotaç5o tern por objeto selecionar empresa para fornecimento mediante
compra de EQUIPAMENTOS para a ASSOCIAçAO LAR

sÃo

FRANCISCO DE ASSIS NA

PROVIDENCIA DE DEUS, conforme especificaçOes e condiçOes constantes no Anexo II, bern
como as aqul estabelecidas e nas demais disposiçoes deste termo.

2) JUSTIFICATIVA
2.1. Produtos necessários para atenço

a

saüde prestada pelo Hospital Regional de liha

Solteira.

3) INFORMAcÔES GERAIS:
3.1 - Devero constar nas embalagens de todos os produtos entregues, as seguintes
informaçöes:
- fabricante;
- Procedência do produto informando se é: nacional, importado adquirido no mercado
interno ou importado adquirido no mercado externo;
- Manual de operaçäo em português;
- Etiqueta de Nacionalizac5o, se aplicável.
- Lote de fabricacâo;
- Nome do produto;
—Quantidadé.
3.2 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compativel com sua
conservaço, em embalagens lacradas pelo fabricante.

11
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3.3— A Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus reserva-se ao direito de
não receber produtos que sejam entregues:
- em embalagens de papelao que contenham diversos produtos, ou seja, nas mesmas caixas
materiais diferentes, não proporcionando uma condição boa de identificação e conferencia
no ato do recebimento;
II - fora das embalagens originals, que apresentem sinais de violacãa ou que estejam em
estado tal que suscitem sinais de violacão ou dUvidas quanto a procedencia dos mesmos.
3.4— A Assaciacão Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus poderã devolver as itens
e/ou produtos que não preencham as especificacoes deste edital.
3.5 - A empresa contratada deverá fazer a reposicâo dos itens que nâo preencham as
especificaçoes, no prazo de 03 (três) dias üteis a contar da data de devoluçao, sendo que em
caso de não aceitação do produto, a devolução (frete) será par conta da contratada.

4)JULGAMENTO
4.1 Seri (ão) considerada (s) vencedora (s), desde que atendidas as especificacôes constantes
deste termo, a (s) empresas que apresentar (em) o menor prep unitário proposto para o
fornecimento do objeto da cotação, desde que melhor se adeque as necessidades da
Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus.
5) PAGAMENTO
5.1. 0 Setor Financeiro efetuará o pagamento em ate 10(dez) dias üteis, via transferencia
bancária - Banco do Brasil, apOs ter recebida a documentacãa fiscal da empresa (Nota Fiscal)
em 01 (uma) via, referente

a

entrega do praduto adquirido, devidamente atestada pelo

Requisitante.
5.1.10 titula não poderá ser negociado corn banco e terceiros.
5.1.2. Informar na nota fiscal - dados bancários e ng do convênio.

-

6) RECURSOS ORcAMENTARIOS

1j42

6.1. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, objeto desta cotacão,
correräo

a conta dos recursos do convênia nQ 832914/2016 do Ministérlo da Saüde.
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ANEXO II

PROCE55O:

NQ 001/2019

CONVENIO:

MINISTERIO DA SAUDE nQ 832914/2016

TIPO:

MENOR PREO

OBJETO:

AauIsIçAo DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
ATENçA0 ESPECIALIZADA EM SAUDE

Projetor Multimidia (Data Show)
Deve estar em linha de produç5o pelo fabricante, deve possuir tecnalogia LCD corn

•

matriz ativa TFT corn 16 milhöes de cores;
Resoluçâo minima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9;

•

Deve possuir interfaces de cornunicaç5o, sendo 01 (uma) VGA e 1 (urna) HDMI;

•

I

01 Ufl•

Deve possuir entrada USB, Luminosidade minima de 2500 lumens;
Alto falante integrado no projetor corn o minirno de 1W de poténcia;
AIimentaço automática 100-120 V, 220

-

240 V, Controle remoto IR, cabo de

alimentaçao, cabo VGA, Manual do usuário;
Suporta apresentaçöes a partir de urn pen-drive direto no projetor (sem uso de pc);
0 equipamento deverâ ser novo, sem uso, reforma ou recondicianamento;
Garantia minima de 12 meses.
Caixa de Som Amplificada Fixa
Formato retangular; Poténcia RMS 80 W; Bluetooth;

•

Entrada USB; SD card e sintonizador/receptor FM cam controle rernoto
II

02 Un

Voltagem bivolt; frequência: 50

/

Auxiliar

/
I 60 Hz, 02 entradas independentes de microfones,

tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV

Micrafone; Tocador de audio digital;

equalizador 2 vias (graves/agudo); Dirnensôes: Altura minima 56,5 cm. Largura
minima 42,3 cm. Profundida minima 25,2 cm.
Garantia minima de 12 meses.
Caixa de Som Amplificada Móvel
Formato retangular; Potência RMS 700 W; Bluetooth; entrada USB; SD card e

/ Auxiliar tablets, celulares, MP3,
CD, DVD, TV / Microfone; Tocador de audio digital; Voltagem bivolt; frequência: 50 /
60 Hz, 02 entradas independentes de microfones, equalizador 2 vias
sintonizador/receptor FM corn controle remoto

III

01 Un

-

(graves/agudo); Dimensôes: Altura minima 56,5 cm. Largura minima 42,3 cm.
Profundida minima 25,2 cm. Bateria Interna, minimo 2 rodizios.
Garantia minima de 12 meses.
Microfone scm No
IV

01 un.

Equipamento composto par 4 microfones a bateria/pilha com transmisso sem fib,
Receptor digital: Faixa de operaçâo de RF: UHF, A: 680MHz78OMI-fz e B:
13
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600MHz68OMHz; ReIaço 5/ N: <120dB; Recebedor Sensibilidade:> 80dB; Nivel de
saida de audio (XLR): lx XLR Balanceada corn todos canals juntos; Resposta de
frequência: 50Hz15kHz; Dimensöes: 440 x 210 x 40mm; Transmissores: Tipo de
modulaçäo: FM; NIvel de saida de RF: <10mw; Máximo desvio de modulação:
±15kHz
Mesa de Exames
Material de confeccào: ago inoxidável; corn grade inferior; posiço do leito: movel;
V

03 un.

Acessorlos: suporte Para papel; tarnanho: largura minima 0,60 cm. Comprirnento
1,80 cm. Corn pés fixo e pintados.
Garantia minima 12 meses.
Forno de Micro-ondas

Vi

02 un.

Capacidade minima de 30 litros.
Garantia minima 12 meses.
Exaustor de Ar Industrial
Diâmetro minima de 500 mm, largura minimo de 300 mm, motor blindado 0,5 CV

VII

04 Un.

-

1750 RPM, minimo de 4 pás PP cam fibra e nUcleo em Aluminio, 140 m 3/min —8400
m3/h de vazâa, presso de 15mmCA e ruida de 83 dB(A), 220v. Garantia minima 12
meses.
Fogäo Industrial
Fogo Industrial 06 bocas, confeccianada em Chapa de Ago Carbono corn pintura

VIII

01 Un.

EpOxi, ou similar. Grelhas 40 X 40 e queimadores em ferro fundida. Deve possuir no
minima 3 queimadares simples e 3 duplas,

portas panelas, botoes fixas e

aquecimento a gas tipo GLP.
Garantia minima 12 meses.
Ar Condicionado
IX

06 Un.

Capacidade12.000 BTUs; Tipo Split; Funço: Quente e Frio.
lnstaIaço Inclusa. Garantia minima de 12 meses.
Carro Para Transporte de Materials (diversos)

X

02 Un

Estrutura em polipropilena, com base sendo 4 rodizias giratórios, puxador: passui;
capacidade minima: 200 litros. 0 fabricante deve se comprameter em repor as
peças e acessórios por urn periodo minimo de cinco anos. Garantia de no minimo
12 meses. Frete gratuito em referenda ao local ha ser utilizado. Assistência Técnica
permanente; em referencia ao local ha ser utilizada

fl

/1

J.

Computador Servidor (Servidores de Médlo e Grande Porte)
Que esteja em linha de praducão pelo fabricante; computador servidor cam
pracessador no minimo Intel Xeon Silver ou amd Epyc series; memória RAM de
XI

01 un.

64gb, ddr4, ecc 2666 mhz (4 modulos de 16gb); discos de armazenamenta: 8 x ltb
com velocidade de 10.000 rpm, interface sas 12g; controladora de disco cache 2GB
(raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60); unidade cambinada de gravaça de disco ótica cd, dvd
ram conexäo sata; teclada deverã conter todas as caracteres da lingua portuguesa,
14
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e acentos, nas mesmas posicôes do teclado padräo abnt2 corn floe

mouse ópitico usb, 800 dpi, 2 botUes mais scroll
de rede 10/100/1000

-

-

corn ho; minirno de 2 interfaces

a

failover e balanceamento; interfaces de video integrada

cpu de 16mb; alimentaco eletrica 2 x fonte redundante certificada; equiparnento
sem Sistema Operacional embarcado mas corn certificaçâo microsoft server, red hat
enterprise linux, suse linux enterprise; gabinete rack; deverá acompanhar todos os
cabos, trilhos, grades de proteco e organizadores para instalacão e funcionamento
do equiparnento; todos os componentes do produto deverâo ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento;
Garantia minima de 36 meses.
Rack de Servidor
Especificaç5o minima: que esteja em linha de produco pelo fabricante; seja do tipo
padro 19 polegadas x Mu; profundidade 1070 mm area Util; estrutura em ago com
XII

01

portas tipo Colmeia (perfurada); gabinete de piso com
Ufl•

pes reguléveis, corn

fechamento nas laterals removiveis, com fechadura, possuir ventilador; deverá
acompanhar 20 conjuntos de parafuso e porcas gaiolas, duas réguas de alirnentaço
com no mInirno 6 tomadas;
Garantia minima de 12 meses
Armário
Dimensôes

XIII

06 un.

/ prateleiras: altura minima 1,80 cm X Largura minima 70 cm x

Profundidade 40 cm; Material de confecção: Ago. Corn duas portas com fechaduras;
Capacidade de 04 prateleiras no mlnirno de 50 kg cada.
Garantia minima 12 meses.
Estante
Capacidade: mm.

XIV

10 un.

ioo kg! corn 06 prateleiras; reforco: possui, com no minimo de 3,

sendo nas laterals e um no fundo; Coluna minima 1-2: Chapa minima 18; Largura
Minima 0,92 m; Profundidade minima 0,40 m; Prateleira: chapa minima 18; X de
fundo: Chama minima 18.
Cadeira

XV

40 un.

Material de confecco aço/ferro pintado; Braço: não possui; Rodizios: não possui;
Regulagem de altura: no possui; Assento

/ Encosto: Polipropileno. Garantia

minima de 12 meses.
Bebedouro/ Purificador Refrigerado
XVI

03 un.

Bancada

/ Parede; Purificador de água cornfiltro;

Agua Gelada ou Natural. Troca facil; filtro de carvao.
Garantia minima de 12 meses.
SuportedeSoro

XVII

11 Un

Confeccionado em ago inox, contendo no minimo 04 ganchos em ago inox de 1";
possui no minimo 05 pés corn rodizios de 2" em termoplástico (tipo bola); base em
tubo de ago max 1"; altura regulável através de manipulo ou anel de fixação.
15
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XVIII

01 Un.

Monitor Multlparâmetros
Para uso em pacientes Adultos, Pediátricos e Neonatais para monitoraço dos
seguintes parârnetros: Eletrocardiograma (ECG), Oxirnetria de pulso (5P02), Pressâo
Arterial No-Ivasiva (PNI), Respiraçào, Temperatura (2 canals), Pressâo Invasiva

-

2

Canals (IBP).
Tela de cristal lIquido colorida (LCD), corn dimenso de no mInimo 10" polegadas,
corn opcional de tela sensivel ao toque (touchscreen).
Pelo menos 6 (sets) canals ern forma de onda;
Deve possuir rnernória de armazenarnento de tendencias gráficas e tabulares para,
pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir rnernOria de eventos de
alarmes;
Alarmes audiovisuals ajustáveis pelo operador corn 3 niveis de prioridade de alarme
(alta, rnédia e baixa). Alarrnes audiovisuais para Os parârnetros rnedidos (limites
rnáxirnos e rnInirnos) programáveis pelo operador;
Alarrnes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).
Deve possuir menus para conflguracao e ajuste de seus diversos parâmetros,
navegáveis através de urn seletor giratório e/ou tela touch screen;
Deve permitir a conexo ern rede através de protocolo TCP/IP corn conector do tipo
RJ45;

Funcionarnento

em rede elétrica

110/220 V bivolt autornático

corn

Frequência 50/60 Hz;
Alirnentaç5o

a

bateria interna (no modular) por no rnInirno de 60 minutos,

recarregável automaticarnente ao conectar o equipamento a rede elétrica através
de carregador interno; Indicaco visual no display do equiparnento que indique o
estado da bateria, bern como se o equiparnento está funcionando pela rede elétrica
ou bateria;
Software de interface na lingua portuguesa;
Manual do usuário ern lingua portuguesa;
Upgrades de software sern a necessidade de abrir o Monitor para troca de
cornponentes;
Proteço contra descarga e interferência de desflbrilador e bisturi eletrônicos.
Detecç5o e rejeiço de rnarca-passo.
Possibilidade de conexo bidirecional corn a Central de Monitoraço e integraço
corn o Sisterna do Hospital pelo protocolo HL7, diretarnente no monitor ou através
da Central de Monitoraçâo.
Parâmetros que devem acompanhar o monitor:
Os sensores devern ser originals do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja,
no sero aceitos sensores "similares" ou "compativeis".
1.ECG
Cornpatibilidade corn cabos de 3 e 5 vias; Nürnero de derivacôes: 7 derivacôes Faixa
de frequència cardIaca: 20 ou 30 a 300 bpm Resolucäo da rnedida de FC: 1 bprn;
Velocidade: 12.5, 25 e 50rnrn/s Alarrnes audiovisuals de: Bradicardia; Taquicardia;
16
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Apneia e Eletrodo solto;
Deve permitir a detecco de pulsos de marcapasso; Deve possuir monitorizaço de
Segmento ST em todas as derivacôes;
Monitorizaçâo de pelo menos 20 arritmias distintas; AcessOrios: 2 Cabos pacientes
reutilizáveis de ECG 5 vias Adulto; 2 Rabichos reutilizável de ECG 5 vias Adulto;
2. Respiração:
•

Método bioimpedância (ou impedância) torácica Faixa de frequência respiratoria,
pelo menos de 4 a 120 rpm; Corn visualizaçâo da onda de respiracão, indicacão da
FR com deteccão e alarme de apneia, em pacientes adultos/pediátricos/neonatais.
Alarmes visuals e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mInimos)
prograrnáveis pelo usuário.
3.Temperatura:

2 canals simultâneos corn visualizaçôes independentes;
Corn faixa de rnedida, pelo rnenos de 25 a 45°C; Deve permitir Os tipos de medidas:
Esofágica, Retal e por contato de superficie;
Alarmes visuals e sonoros Para Os parârnetros programáveis pelo operador (limites
rnáximos e minirnos);
Acessórios: 1 unidade de Sensor Esofágico/Retal; 1 unidade de Sensor desuperficie;
4. Pressão Não Invasiva (PNI):
Deve apresentar as valores de Presso Arterial Sistólica (PAS), Pressâo Arterial
Diastolica (PAD) e Pressão Arterial Media (PAM); Modos de medida: Manual,
Automàtica; Faixa de Medida total: pelo menos 10 a 250 mmHg; Intervalo de
medidas: pelo rnenos de 5 minutos a 2 horas Acessórios: 2 unidades de Mangueiras
reutilizável Para PNI; 1 unidade de Mangueira reutilizável NEO;

2 unidades de

Manguitos tamanho adulto; 2 unidades de Manguitos tarnanho infantil; 2 unidades
de Manguito Obeso; 50 Manguitos Neo de tarnanhosvariados (las).
S. Oximetria:
Visualizaço da curva pletismográfica; lndicaço numérica dos valores de saturaço
e pulso, na faixa de 0 a 100%;
lndicack visual e numérica do indice de perfusâo; Captaçâo de saturaço em
neonato;
Medida em baixa perfusâo e movimento;
Alarmes visuals e sonoros Para os parârnetros de 5P02 e FC (limites máximos e
mInimos) programáveis pelo operador;
Acessórios: 2 Sensores permanentes tipo Clip uso Adulto;
1 Sensor perrnanente tipo "V' 1 Infantil;
6. Pressâo Invasiva (IBP) 2:
Canals de press5o independentes;

t

Com indicação das pressOes sistólicas e diastólicas e media.
ldentificaçâo do canal de presso utilizado: PAl, PVC, PAD, PAE, PAP, PCP, PVD e PlC.
•

op

DEVE ACOMPANIIAR 0 EQUIPAMENTO

17
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Todos Os acessórios necessários para 0 seu funcionamento em pacientes neonatais,
pediátricos e adultos. Manual operacional do equipamento em português.
Garantia de 1 (urn) ano para o equipamento contra defeitos de fabricaço; Frete
gratuito em referenda ao local ha ser utilizado.
Garantia
1. Prazo de garantia do equipamento ofertado é de no mlnirno 12 meses a partir da data da
realizacâo da entrega;
Disposicôes EsoecIficas:
0 equipamento deverá conter o Certificado de Conformidade.
a) lnformacöes sabre a Procedência do material informando se 6: nacional, importado
adquirido no mercado interno ou importado adquirido no mercado externo;
b) Validade da proposta: nunca inferior a 60 (sessenta) dias;
c) informar na proposta, atestando:
- 0 aceite e a concordancia plena de todos Os termos e seus Anexos e de que tem

total conhecimento de todas as condicoes neles contidas;
II - que nos preços cotados est5o inclusas todas as despesas, de qualquer natureza,
incidentes sobre o objeto desta cotaç5o;
Ill - que o prazo de entrega dos materials será conforme estabelecido no item 10,
desta cotaço prévia de preços;
IV - que será fornecido treinamento TECNICO para a equipe Hospitalar da
AssoclAçAo LAR

sÃo

FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDNCIA DE DEUS e

OPERACIONAL para os usuârios diretos, se solicitado.
Na PROPOSTA a ser preenchida e encaminhada pelo vencedor devero constar Os valores
unitarios e totals das propostas, as seguintes inforrnacôes e docurnentos:

Razdo Social, Endereco completo, Telefone/Fax, NOniero do CNPJ/MF, Dodos Bancários Banco do
Brash: N. 2 do Banco,

do Agenda Bancária, NA do conta-corrente e Nome do Praça de
Pagamento, além do Nthmero do Telefone Celular do representante do empresa.
N.19

Local de Entrega:.
Rua Maria Joana Amaral Mendonca, n 2 950, Centro, Jaci - SP, CEP 15.155-000, falar corn a Pessoa
responsável: Valquiria Berto, de Segunda a Sexta-Feira no horário das 09:00 hs

as

16:00 hs, corn

agendamento prévio de horário, Telefone 18-3473-1500, ou e-mail
adm inistracao. hospiaciealsf.org . br
18
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ANEXO III

DECLARAçAO DE AUSENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS - CUMPRE REQUISITOS
DE HABILITAçA0 E QUE NAO EMPREGA MENOR

•

N2 001/2019
MINISTERIO DA SAUDE n2 832914/2016
MENOR PREO
AQUISIçAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE
DE ATENcA0 ESPECIALIZADA EM SAUDE

PROCESSO:
CONVENIO:

TIPO:
OBJETO:

................................................, inscrito no CNPJ/MF sob o

fl. ° .........................,

por

intermedio de seu representante legal..............................................................., portador (a) da
Carteira de Identidade RG nfl ........................e inscrito no CPF/MF sob o n. 2 .................................
declara, sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem latos impeditivos para sua habilitac5o no presente procedimento de cotaço prévia de preços, ciente da obrigatoriedade. de declarar
ocorrências posteriores, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, corn os documentos
devidamente atualizados na forma das legislaçôes vigentes e que, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 cIa Lei

fl. 2

8.666, de 21 de junho de 1993, não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e nâo emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiço de aprendiz ()
Localidade e data.

Nome e nthmero do identidade do declorante

1)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

j

i1]

T
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PROCESSO:
CONVENIO:
TIPO:
OBJETO:

N 001/2019
MINISTERIO DA SAUDE ng 832914/2016
MENOR PREO
AQuIsuçAo DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE
DE ATENcA0 ESPECIALIZADA EM SAUDE

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos para Os clevidos fins que a empresa

realizou a

visita técnica ao local da prestaçâo dos serviços referidos no Edital 01/2019, empresa esta situada na
no

bairro

. CEP

inscrita no CNPJ/MF sob o no
seu•

Sr. (Sra.)

corn R.G. sob o no

- cidade

- estado

. representada neste ato por
. portador (a) da cédula de identidade
SSP/__, CREA no

curnprindo as exigências

contidas no Edital 01/2019.

Jaci-SP, - de

de 2018

Associação Lar São Francisco de Assis na Providéncia de Deus
Departamento de Manutenção

20
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ANEW V
Minuta de Contrato
Pode ser substitulda For outro instrumento nos termos do artigo 62 da lei 8666/93
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO N;
A AssocIAcAo LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS, inscrita no CNPJ/MF sob o
fl. 2 53.221.255/0034-09, corn sede ern Alameda Bahia, 618, Centro, liha Solteira
SP, CEP 15385-000,
doravante
denorninada
CONTRATANTE,
outro
]ado
a
e
de
empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2
• neste ato representada por seu procurador,
portador da Carteira de
Identidade n. 2
e CPF n. 9
doravante denorninada CONTRATADA, nos estritos
termos da ata de julgarnento realizada na cotação de preps a que se vincula, resolvern celebrar o
• presente contrato mediante as cIusuIas e condiçôes a seguir:
-

.

,

Cláusula Primeira

-

DO OBJETO

o presente instrumento tern por objeto a contratação de ernpresa especializada para fornecimento
dos EQUIPAMENTOS descrito no(s) lIENS
constante do Anexo II do Edital de cotação de
preps n 9 001/2019, ern estrita observancia as disposicôes de fornecimento constantes no
instrurnento convocatório conforrne segue:
-
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Parágrafo Primeiro 0 equiparnento, objeto desta Iicitação, deverá ser entregue a ASSOCIAçAO LAR
SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS, Rua Maria Joana Amaral Mendonca, 950,
Centro, Jaci SP, CEP 15.155-000, de Segunda a Sexta no horário das 09:00 hs as 16:00 hs. 0 prazo
para entrega do equiparnento será de ate 60 dias corridos a contar da data emissão da OROEM DE
FORNECIMENTO/PEDIDO DE COMPRA, sendo subdivididas em quantas parcelas necessárias, ou
entrega parcial, ate o fornecirnento ern sua totalidade, sendo considerada entrega ónica.
-

-

Parágrafo Segundo
0 acompanharnento técnico da execução deste contrato ficará sob
responsabilidade do Setor de Compras da Associação Lar São Francisco de Assis na Providéncia de
Deus que poderá contar corn atuação do departamento requisitante do equipamento.
-

CLAUSULA SEGUNDA

-

DAS OBRIGAcÔES DAS PARTES

I Cabe a Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus, por intermédio do Setor de
Cornpras, além das obrigacoes já descritas no Edital e neste Anexo:
-

a) orientar e acornpanhar a execução deste Contrato;
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b) comunicar a CONTRATADA, corn antecedencia minima de 05 (cinco) dias, a necessidade de
alteração no Cronograma de Entrega, bern como quanto ao local de entrega; e
c) acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprirnento pela Contratada, das obrigacôes
assumidas
II - Cabe

a CONTRATADA, além das obrigaçoes já descritas no Edital e neste Anexo:

a) observar rigorosarnente, as normas técnicas em vigor, as especificacöes e exigências emanadas
pela Associacão Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus, bern corno todas as cláusulas
deste Contrato;
b) responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes, quando for o caso, da producão,
fornecimento e entrega do equipamento, inclusive aquelas de embalagens e eventuais perdas e/ou
danos;
c) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes assurnidas, todas
as condicôes de habilitação e qualificacão exigidas na Cotação Prévia de Precos;
d} entrégar o EQUIPAMENTO em perfeito estado para uso/consumo, nas embalagens, seu registro e
de acordo com a legislação vigente, observados os prazos, condicoes e quantidades previstas no
Edital e no Cronograma de Entrega, constante das Especificaçôes Técnicas;
e) substituir de forma automática o item recusado pelo destinatário ou complementar os
quantitativos faltantes, no prazo rnáximo indicado no edital, contados a partir da data do
recebimento da notificação, correndo por sua conta e risco as despesas totais decorrentes da
devolucão dos itens recusados; e
f) responsabilizar-se pelo recolhirnento dos tributos que venham incidir sobre o item fornecido,
reservando ao Contratante o direito de deduzir, dos valores a serem pagos a Contratada, as quantias
correspondentes aos tributos eventualmente nâo recolhidos ou que sejarn de natureza retida.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREO E DO PAGAMENTO

o preco global, fixo e irreajustável, para o fornecirnento e entrega do (s) item (ns) é de R$ 000.000,00
), cujo pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Edital e
anexos, desde que satisfeitas todas as condicoes de qualidade, especificação e de entrega previstas
no cpntrato, devidarnente atestado por urn preposto da CONTRATANTE, 0 que não excluirá a
CONTRATADA de responsabilidades futuras sobre vicios e defeitos no produto.
1

Parágrafo Primeiro - A efetivacão do pagamento dar-se-á em ate 10 dias após a entrega da Nota
Fiscal/Fatura, no Setor de Cornpras da Associaçâo Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus,
através de transferencia Bancária do Banco do Brasil, que deve ser informada em nota fiscal. 0 titulo
não poderá ser negociado corn Banco e/ou Terceiros )
Parágrafo segundo - Nenhurn pagamento seth efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidaçao, qualquer obrigacão que Ihe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento,
ou que esteja com qualquer pendencia fiscal, tributária ou trabalbista, sem que isso gere direito ao
pleito de atualização.
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Parégrafo Terceiro - Os encargos financeiros relativos ao atraso de pagarnento por pafle da
Associacäo Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus serão calculados "pro rata" dia, corn
base no INPC, entre a data do vencirnento da obrigação e a data do efetivo pagarnento.
Parãgrafo Quarto - Dos pagamentos efetuados pela Associacäo Lar São Francisco de Assis na
Providencia de Deus, serão obrigatoriamente retidos na fonte, os tributos e contribuicOes de que
dispöe o art. 64 e seus §, da Lei n 2 9.430/96, regulamentada pela IN/SRF ng 23/01e Instrução
Normativa SRF n9 480 de 15.12.2004, alterada pela IN SRF n° 539, de 25.04.2005, ambas da
Secretaria da Receita Federal, sendo fornecido pelo setor contábil da Contratante, docurnento
comprobatório corn vistas a declaração de ajuste junto a Receita Federal, bern como retenção de ISS e
outros que incidirern sobre os serviços prestados.
CLAUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSOS
As despesas decorrentes da contratação objeto desta cotação correrão a conta da Associação Lar São
Francisco de Assis na Providéncia de Deus, através dos recursos advindos do Convênio n. 2
832914/2016.
CLAUSULA QUINTA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
5.1 - 0 atraso e a inexecução parcial ou total do objeto, execuçäo insatisfatoria ou outras faihas
caracterizarn descumprirnento das obrigaçoes assumidas e permitem a aplicação das seguintes
sancöes pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providéncia de Deus:
5.1.1 - advertência por escrito;
5.1.2 - multa, conforme limites:
5.1.2.1 - 0,3% (três decirnos por cento) por dia, ate o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecirnento não realizado;
5.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do avençado, em
caso de recusa do adjudicatário em reparar as irregularidades detectadas na execucão do avencado;
5.1.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto corn vicios ou defeitos ocultos que o
tornem irnprópdo ao uso a que e destinado, ou diminuam-Ihe o valor ou, ainda, fora das
especificacOes do edital.
5.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Entidade bem corno com a Administraçao Püblica, de acordo com prazo
estabelecido no art. 87, inciso Ill, da Lei n 2. 8.666/93;
5.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Entidade bern
como a Adrninistracão PUblica, conforme dispöe o art. 87, inciso IV, da Lei n 9 8.666/93.
5.2 - São consideradas situaçôes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigacôes avencadas:
5.2.1 - não atendirnento as especificacoes técnicas relativas ao fornecimento prevista no
Anexo II do Edital ou instrumento equivalente;
23
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5.2.2 - retarciamento irnotivado de fornecimento ou de suas parcelas;
5.2.3 - paralisação do fornecirnento, sem justa causa e prévia comunicaçâo
Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus;

a Associaçâo

5.2.4 - entrega de rnercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
5.2.5 - alteraçâo de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
5.3—A sanção de multa poderá ser aplicada curnulativamente
item 11.1.

as dernais sançôes previstas no

5.4— A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela ADJUDICATARIA.
5.5 - As sançöes relacionadas nos itens 5.1.3 e 5.1.4 tambérn poderao ser aplicadas àquele
que:
5.5.1 - deixar de apresentar documentação exigida para

0

certarne;

5.5.2 - apresentar declaracão ou documentaço falsa;
5.5.3 - ensejar o retardamento da execuço do objeto da Iicitação;
5.5.4—n5o mantivera proposta;
5.5.5 - falhar ou fraudar a execução do futuro avençado;
5.5.6 - comportar-se de modo inidôneo;
5.5.7 - corneter fraude fiscal.
5.6 - A aplicaçao das sancôes observará o devido processo administrativo, respeitando-se a
ampla defesa e o contraditório de acordo corn o disposto na Lei n 2 . 8.666/93.
5.7—As sancôes relacionadas nos itens 5.1.3 e 5.1.4 serào obrigatoriarnente registradas no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar corn esta Entidade.
CLAUSULA SEXTA - DA REPROVAçAO DO EQIJIPAMENTO
Caso haja reprovaçâo do EQUIPAMENTO já recebido o contratado deverá, as suas expensas, substitullos em ate 30 (trinta) dias corridos por outro (s) que atenda (m) as exigências contidas neste contrato
e no edital de qual faz parte.
Parágrafo Unico - No caso de nâo atendirnento do citado no "caput" desta clãusula, caberá a
Contratada a devoluçâo dos valores recebidos da Contratante, acrescidos de juros calculados a base
de 1% (um por cento) ao rnês, referente ao pagarnento dos itens reprovados, no prazo rnáxirno de ate
10 (dez) dias, contados a partir da data em que expirou 0 prazo de reposição, independente das
sançôes previstas neste contrato e na cotaço.
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CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

o

presente Contrato poderá ser resoluto na forma e na ocorréncia de qualquer das hipoteses dos
artigos 77 a 80 da Lei n 2 8.666/93.
Parégrafo Primeiro - Ocorrendo rescisâo administrativa do presente Contrato
assegurados os direitos previstos no Artigo 79 § 2Q da Lei 0 8.666/93.

as

partes serâo

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE resilirá o contrato automãtica e independenternente de aviso
ou notificaco extrajudicial, nos seguintes casos:
a) 0 nâo cumprimento de Cláusulas do Contrato;
b) 0 cumptimento irregular de Cláusulas do Contrato;
C)

0 cometimento reiterado de faltas na sua execução;

d) A decretaco de faléncia, ou a instauraço tie insolvencia civil, a dissolução judicial ou extrajudicial
da licitante;
e) A subcontrataço total do seu objeto, a cessão ou transferencia total ou parcial de obrigacöes;
f) A dissoluçäo da Sociedade;
g) Razôes de interesse pUblico, de alta relevância e amplo conhecimento, nos termos do art.78, inciso
XII da Lei n 2 8.666/93;
h) Ocorrência de caso fortuito ou de forca major devidamente comprovado, impeditivo da execuçâo
do contrato;
i) Atraso injustificado para inicio de sua execuçâo;
j) Paralisaco de sua execucão sem justa causa e sem previo comunicado

a Contratante;

k) No manutençao das condicôes exigidas em edital;
CLAUSUIA OITAVA - DA VIGENCIA

o prazo contratual deste Instrumento vigorará a partir da data tie sua assinatura ate o cumprimento
integral das obrigaçaes aqui previstas, tendo seus efeitos prorrogados ate a expiraçâo do prazo de
garantia instrumentária e legal.
CLAUSUL.A NONA - DAS ALTERAç6E5 CONTRATUAIS
Este instrumento poderá ser alterado mediante concordancia das partes, através de celebraç5o de
Terrnb Aditivo, desde que nâo haja mudança do seu objeto e sejam preenchidos os elementos
autorizadores.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato no previsto no Edital e seus anexos, os
chamados casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste
OR
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Contrato, a legisIaço e demais normas reguladoras da matéria, aplicando-Ihe quando for o caso,
supletivarnente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicöes de direito privado.
CLALJSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORD
Fica eleito 0 Foro de Mirassol - SP, para dirimir as questoes oriundas da execuçâo deste instrumento,
renunciando as partes a qualquer outro, par mais privilegiado que seja. E assim par estarem de
acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achada confarme,as partes, a seguir, firmarn o
presente Contrata, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para urn so efeita.

JACI-SP, - de

- Associaço Lar So Francisco de Assis
Na Providencia de Deus

de 2018.

Ernpresa Contratada
Representante Legal

TESTEM UN HAS:

1)

2)

FTI

