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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 /2020 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PP 03 /2020 
 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO 
DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL 
ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E 
VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 DE MARÇO DE 2020, ÀS 09H00MIN.  
 
 
LOCAL: RUA DOZITO MALVAR RIBAS 5000 – CENTRO – ITIRAPUÃ / SP 
 
 
1. DO PREÂMBULO  
 
1.1. O Senhor Prefeito do Município de Itirapuã, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, e suas respectivas alterações, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09 (NOVE) horas e 00 
(ZERO) minutos do dia 04 de Março de 2020, na Sala de Licitações situada na Rua 
Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã / SP, reunir-se-á o Pregoeiro e equipe de 
apoio, para realização de sessão pública de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 03 / 2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Processo 
Administrativo n.º PP 03 / 20 , sendo objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, 
ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL 
DE INFORMÁTICA E VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE 
SAÚDE, conforme descritivos inseridos no Anexo I do Edital 03 / 2020, que serão regidos 
pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela 
Lei Complementar n.º 147, de 7 de agosto de 2014.  
 
1.2 As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas neste Edital de 
Processo Licitatório e os anexos que o integram.  
 
1.3 A sessão pública de processamento do Pregão Presencial será realizada na Prefeitura 
Municipal, localizada na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 - Centro, na sala de reuniões, no 
dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro e 
equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  
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1.4. Integram este edital os seguintes ANEXOS:  
 
ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA  
 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  
 
ANEXO III: MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 
ANEXO IV: MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO – ART. 7º, INCISO XXXIII CF  
 
ANEXO VI: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP  
 
ANEXO VII: MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ANEXO VIII: TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO  
 
2. DO OBJETO  
 
2.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, 
ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, 
MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E VENTILADOR DE PAREDE, 
DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, conforme termo de referência e descritivos 
inseridos no Anexo I.  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. As pessoas jurídicas que estejam enquadradas como Micro empreendedor Individual 
(MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do artigo 48, 
Inciso I, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, terão tratamento 
diferenciado, conforme previsto em Lei. 
 
3.2. Poderão participar do certame as pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da licitação que atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos.  
 
3.3. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso 
de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, 
nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública Estadual.  
 
3.4. A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. Não será permitida a participação de 
empresas em consórcio ou empresas representadas.  
 
3.5. Não será permitida a subcontratação de empresas.  
 
3.6. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES  
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3.6.1. Fica vedada a participação de empresas cujos diretores, funcionários, responsável 
técnico ou subcontratado, sejam funcionários da Prefeitura do Município de Itirapuã.  
 
3.6.2. Também não poderão participar deste certame as empresas suspensas pela 
Prefeitura do Município de Itirapuã, declaradas inidôneas por qualquer ente da 
Administração Pública, ou ainda, as enquadradas no artigo 9º da Lei 8.666 / 1993.  
 
3.6.3 Cada licitante, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo 
grupo econômico, ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta 
individual. Entende- se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as 
empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de cinco por cento de 
participação) ou representantes legais comuns e as que dependam econômica ou 
financeiramente de outra empresa ou a subsidiem.  
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão comparecer no dia e hora estipulados no Preâmbulo deste 
Edital, identificar - se mediante exibição de documento oficial com foto e apresentar os 
documentos abaixo relacionados, fora dos envelopes, em original, cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original, para credenciamento:  
 
4.1.2. Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
inciso VII, do art. 4º, da Lei n.º 10.520 / 2002, em conformidade com o modelo de 
declaração de habilitação, Anexo IV;  
 
4.1.3. Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio de instrumento 
público ou particular de procuração, do qual constem poderes específicos para formular 
lances, negociar preço, interpor recursos ou desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, acompanhado da cópia 
autenticada do respectivo Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou ato constitutivo, 
que comprove a capacidade e competência do outorgante para constituir mandatário 
para praticar todos os atos do certame, em conformidade com o modelo de declaração de 
habilitação, Anexo III;  
 
4.1.4. Tratando- se de Representante Legal, deverá apresentar cópia autenticada do 
respectivo Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou ato constitutivo, na qual 
constem poderes para exercer direitos e contrair obrigações em decorrência da 
investidura; 
 
4.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada e cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
 
4.3. EMPRESAS EM REGIME ME OU EPP  
 
4.3.1 A qualidade de ME (microempresa) ou EPP (empresa de pequeno porte) deverá 
estar expressa em declaração apresentada, conforme modelo constante no ANEXO VI, no 
qual deverá estar FORA dos envelopes. 
 
 4.4 O licitante que não contar com representante presente na sessão, ou ainda que 
presente não possa praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 
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recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de 
ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. As propostas e os documentos deverão ser apresentados separadamente, em 2 
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os dizeres 
abaixo descritos, na Prefeitura do Município de Itirapuã, na sala de reuniões, situada a na 
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã / SP, no dia e horário estabelecidos no 
preâmbulo. Não serão aceitos envelopes entregues intempestivamente.  
 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 / 2020  
 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
 
Nº CNPJ  
 
ENVELOPE Nº 02 HABILITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 / 2020  
 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
 
Nº CNPJ  
 
5.2. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
A Proposta de preços deverá:  
 
5.2.1. Ser preenchida de acordo com o modelo constante como Anexo II, em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas ou rasuras, entrelinhas ou condições escritas à 
margem, e estar datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal.  
 
5.2.2. Conter os preços unitários e totais por item e global, em moeda nacional, 
computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o produto adquirido e a 
venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, na 
modalidade CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade das empresas vencedoras desta licitação. No preço cotado por item já 
estarão incluídos todos os descontos oferecidos pelo licitante;  
 
5.2.3 Conter ao final da relação dos preços, a somatória dos valores indicando o valor 
global da proposta;  
 
5.2.4. Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em todas as 
folhas, preferencialmente numeradas;  
 
5.2.5. Indicar clara e precisamente a discriminação do fornecimento, conforme 
detalhamento constante do objeto da licitação, ANEXO I.  
 
6. DA HABILITAÇÃO  
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6.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. Fica 
dispensada a autenticação de certidões obtidas pela internet apresentadas em original.  
 
6.2. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme disposto 
no item 4.1.2, deverá ser apresentada fora dos envelopes.  
 
6.3. DA REGULARIDADE FISCAL.  
 
6.3.1. O Envelope Documentos de Habilitação deverá conter os documentos a seguir 
relacionados. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas, conforme relação 
abaixo: 
 
 6.3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ);  
 
6.3.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais, dívida ativa da União e INSS;  
 
6.3.1.3. Certidão negativa de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou 
do domicílio da licitante, expedida pelo órgão competente;  
 
6.3.1.5 Certidão negativa de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  
 
6.3.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 / 11.  
 
6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
6.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução 
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, a qual deverá ter 
sido emitida no máximo há 90 (noventa) dias.  
 
6.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 
6.5.1. Declarações abaixo relacionadas, subscritas por representante legal da licitante, 
elaborada em papel timbrado, sendo:  
 
6.5.1.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme modelo constante no ANEXO V.  
 
6.5.1.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
7. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO  
 
7.1. No dia e horário previstos no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do 
Pregão Presencial para Registro de Preços, com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame.  
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7.2. Em seguida, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes contendo a proposta 
de preços e documentos de habilitação, sendo encerrada a fase de credenciamento, não 
sendo mais admitidos novos proponentes.  
 
7.3. Serão abertos os envelopes de “proposta”, e esta será analisada pelo pregoeiro, 
desclassificando-se as propostas que estiverem em desacordo com o Edital, conforme os 
seguintes critérios:  
 
7.3.1. Objeto que não atenda às especificações, prazos e condições estabelecidas no 
Edital;  
 
7.3.2. Ofertas ou vantagens baseadas em propostas apresentadas pelos demais 
licitantes;  
 
7.3.3. Apresentem cotação de objeto diverso do estipulado pelo Edital.  
 
7.4. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.  
 
7.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:  
 
7.5.1. Da proposta de menor preço e demais com preços até 10% (dez por cento), 
superior a proposta de menor preço;  
 
7.5.2. Quando não apresentadas ao menos 03 (três) preços na condição definida no 
subitem anterior, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes que 
apresentem menor preço, até o máximo de 03 (três). Caso haja empate de preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas.  
 
7.6. Aos proponentes classificados será concedida oportunidade de formular lances 
verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os 
demais em ordem decrescente de valor. Será utilizado meio eletrônico, caso haja empate 
de preços, para determinar a ordem de apresentação de lances.  
 
7.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observado(s) o(s) seguinte(s) mínimo(s) de redução no valor 
de R$ 1,00 (um real).  
 
7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na sua exclusão da fase de lances do certame, permanecendo o último lance ou 
a proposta escrita na sua forma original, para efeito posterior de ordenação das 
propostas.  
 
7.9. Não cabe desistência de lances ofertados, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente ou após o julgamento, e aceito pela Comissão (art. 43, § 6º, da Lei 8.666 
/ 1993 e suas alterações posteriores), sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes neste Edital, sem prejuízo das penalidades previstas em lei.  
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7.10. Será encerrada a etapa de competição quando todos os proponentes declinarem da 
formulação de lances. Em seguida, as propostas serão registradas na ordem de menor 
preço.  
 
7.11. Encerrada a etapa de lances para os itens de competição, serão classificadas as 
propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de 
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
 
7.11.1. Em se tratando de licitação com participação exclusiva de empresas cadastradas 
como MEI, ME ou EPP, não haverá o exercício do direito de preferência, passando-se, 
desde logo, à negociação do preço.  
 
7.12. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o responsável da melhor proposta, 
com vistas à obtenção de melhores preços. Após negociação, será examinada a 
aceitabilidade do menor preço, quanto ao objeto e valor apresentados, conforme definido 
neste Edital e Anexos, decidindo-se motivadamente a respeito.  
 
7.13. Após negociação de melhor proposta, o Pregoeiro verificará se há interessado, 
obedecida ordem de classificação, em registrar preços nas mesmas condições do primeiro 
colocado, registrando a manifestação na ata de sessão pública.  
 
7.14. Caso haja interessado em registrar proposta no subitem anterior, será verificado as 
condições de habilitação para validade do ato.  
 
7.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será verificado o atendimento das 
condições de habilitação do proponente, com base na documentação apresentada no 
envelope.  
 
7.16. Constatado o atendimento aos requisitos previstos no Edital, o licitante será 
declarado vencedor.  
 
7.17. Se a oferta não for aceitável, ou se o proponente não atender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, negociará, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo 
declarado proponente vencedor.  
 
8. RECURSO E HOMOLOGAÇÃO  
 
8.1. A manifestação de interpor recurso, imediata e motivadamente, será feita no final da 
sessão, devendo o interessado no prazo de 03 (três) dias úteis apresentar os memoriais; 
os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar as contra razões, em 
igual número de dias, cujo prazo começará a correr no término do recorrente, sendo-lhes 
assegurado vista imediata dos autos.  
 
8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso, adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao proponente vencedor e 
envio dos autos à autoridade competente para homologação.  
 
8.3. O recebimento de recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Decididos os recursos, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao proponente vencedor e 
homologará o processo.  
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8.4. Os atos de homologação desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, site do município, e jornal de circulação local.  
 
9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
9.1. A licitante vencedora se obriga a disponibilizar o (s) item (ns), objeto desta licitação, 
na (s) quantidade (s) e períodos mencionados no Termo de Referência, Anexo I, deste 
processo licitatório.  
 
10. DO PAGAMENTO  
 
10.1. A Prefeitura do Município de Itirapuã, por meio de seu departamento contábil e 
financeiro efetuará o pagamento por depósito bancário em até 30 (trinta) dias corridos 
após o recebimento do serviço e ou item (ns), com a respectiva nota fiscal, fatura ou 
documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições 
contidas neste Edital;  
 
10.2. Caso o vencimento do prazo de pagamento da nota fiscal ocorra fora do calendário 
semanal de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data 
imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira 
neste período; 
 
10.3 A empresa vencedora deverá mencionar na respectiva nota fiscal informações sobre 
o produto, o número da Licitação e do Processo, e os dados bancários para depósito.  
 
11. DO REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO  
 
11.1. A existência de preços registrados não obriga a prefeitura do município a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para contratação quando pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, nos termos 
da legislação vigente.  
 
11.2. Compete ao Município firmar contratação quando for conveniente a aquisição de 
bens, podendo firmar contratação de entregas parceladas, até o limite do prazo de 
vigência da Ata ou se esgotando quando da execução do objeto contratual em sua 
totalidade.  
 
11.3. Homologado o procedimento licitatório, será outorgado o seu objeto ao proponente 
vencedor com proposta de menor preço, sendo convocado o representante legal ou 
procurador com poderes específicos para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da comunicação.  
 
11.4. Se dentro do prazo não ocorrer manifestação do convocado para assinar a Ata, 
será considerado recusa, ensejando decadência do direito de fornecimento, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades legais e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor da proposta. O município convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinar a Ata, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
proponente vencedor.  
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11.5. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo Órgão Gerenciador de Registro de 
Preços e pelos Licitantes cujos preços forem registrados, sendo requisito de validade para 
contratação de fornecimento.  
 
11.6. O Licitante vencedor deverá comprovar manutenção das condições de habilitação 
para assinar a Ata de Registro de Preços e o compromisso de fornecimento, bem como 
mantê-las durante o prazo de execução.  
 
11.7. Caso o Licitante vencedor não apresente a situação descrita no subitem acima ou 
se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços, serão convocados os licitantes 
remanescentes, na ordem abaixo:  
 
11.7.1. Aqueles licitantes que manifestaram interesse em participar da Ata de Registro 
de Preços nas mesmas condições do proponente vencedor, na ordem de classificação;  
 
11.7.2. Caso haja ausência, impossibilidade ou recusa no subitem anterior, os demais 
remanescentes, que deverão manter sua última proposta registrada, podendo negociar-
se o preço.  
 
11.8. A Ata de Registro de Preços terá validade até 31 de dezembro de 2020, a contar da 
sua assinatura.  
 
11.9. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, nos termos previstos em Lei.  
 
11.10. Compete ao Departamento de Compras, órgão Gerenciador de Registro de Preços, 
avaliar cotações periódicas, promover negociações ao ajustamento de preços se 
necessárias e publicar eventuais variações de preços registrados.  
 
11.11. Os preços decorrentes de ajustes não poderão ultrapassar os praticados no 
mercado.  
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
 
12.1. São obrigações das partes, além de outras previstas em lei e neste contrato:  
 
12.1.1. A DETENTORA tem por responsabilidade, afora outras que lhe couberem por lei e 
por este instrumento:  
 
12.1.2. Fornecer o objeto da contratação na forma e prazos estabelecidos neste contrato;  
 
12.1.3. Fornecer à CONTRATANTE o item (ns), objeto desta licitação, em bom estado de 
e conservação;  
 
12.1.4. Atender a todos os chamados da CONTRATANTE para regularizar anormalidades 
no fornecimento, procedendo a manutenção corretiva, substituindo ou reparando, 
segundo critérios técnicos devidamente selecionados pelo (a) gestor (a) da ata de 
registro de preços; 
 
 12.1.5. Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser 
apurada por representantes das partes, e indenizar a CONTRATANTE ou terceiros por 
todo e qualquer dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente do 
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. A indenização devida será 
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procedida pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE ou partes prejudicadas, 
independentemente de qualquer ação judicial;  
 
12.1.6. Reparar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato em caso de danos causados por fenômenos da natureza, defeitos, falhas de 
programação na colagem ou descolagem e outras incorreções; 
 
12.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE;  
 
12.1.8. Manter atualizada a documentação apresentada para habilitação, devendo a 
CONTRATADA informar à CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a 
impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos, 
justificando a ocorrência.  
 
12.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
12.2.1.  Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste Contrato, 
inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer 
mudança de administradora ou endereço de cobrança;  
 
12.2.2. Oferecer condições indispensáveis para que a CONTRATADA possa fornecer os 
serviços / item (ns) previstos neste contrato;  
 
12.2.3. Designar servidor para o recebimento do objeto e acompanhamento do contrato, 
ficando neste ato designado para tanto a Sra. Maria Helena Moura Faria, Secretária de 
Saúde do município.  
 
12.2.4. Proceder pontualmente aos pagamentos devidos à CONTRATADA.  
 
12.2.5. As obrigações contratuais são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. A 
CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência dessa 
responsabilidade para outras pessoas físicas ou jurídicas.  
 
13. DAS PENALIDADES E SANÇÕES  
 
13.1. Se o convocado praticar quaisquer atos previstos no art. 7º, da Lei Federal n.º 
10.520/2002, ficará impedido de licitar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sujeitar-se-á à aplicação de multa correspondente a até 10% (dez por 
cento) do valor do empenho ou termo equivalente, com as consequências previstas em 
lei, reconhecidos os direitos da administração previstos no art. 77 da Lei nº. 8666/1993.  
 
13.2. Em caso de tolerância, após os primeiros 20 (vinte) dias de atraso, e não sendo 
cancelado o Empenho, em se se repetindo o atraso, a prefeitura do município poderá 
optar pela convocação dos demais proponentes da licitação, obedecida a ordem de 
classificação na forma do § 2º do art. 64 da Lei 8666/1993;  
 
13.3. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado, a prefeitura do município, 
poderá, garantida a prévia defesa da licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar 
multa prevista neste Edital juntamente com as seguintes sanções:  
 
13.3.1. Advertência;  
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13.3.2. Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;  
 
13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
14. DOS PREÇOS REGISTRADOS E ATUALIZAÇÕES  
 
14.1. Os preços registrados somente poderão ser reajustados nos termos da legislação 
em vigor e quando sujeitos a controle oficial, nos termos e prazos fixados pelo órgão 
gerenciador. Também poderá ser reajustado da incidência de novos impostos ou taxas e 
alteração de alíquotas já existentes.  
 
14.2. O licitante poderá solicitar atualização de preços, em decorrência de variação de 
mercado, desde que apresente documentos, notas fiscais de aquisição de produtos, 
matérias primas e demais documentos necessários, perante a Administração para que 
possa avaliar e amparar o pedido.  
 
14.3. A atualização não poderá ultrapassar preços os praticados no mercado e deverá ser 
mantida a diferença percentual do preço inicial registrado e os preços de mercado 
vigente à época.  
 
14.4. O Órgão Gerenciador de Registro de Preços poderá reduzir os preços quando 
houver redução de preços no mercado, entrando em validade a partir da publicação em 
órgão oficial.  
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
 
15.1. As despesas decorrentes deste processo licitatório serão levadas à conta própria, 
abaixo atestada:  
 
FICHA Nº 0184 

� ÓRGÃO: 02.00.00 – MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
UNIDADE: 02.06.09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REC ESTADUAIS 
ELEMENTO: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
Recursos Estaduais 
FUNÇÃO: 10- SAÚDE 
SUB FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA 
PROGRAMA: 0065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS 
ESTADUAIS 
 

FICHA Nº 0189 
� ÓRGÃO: 02.00.00 – MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 

UNIDADE: 02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VARIÁVEL OS FEDERAL 
ELEMENTO: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
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PROJETO/ATIVIDADE: 2012 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
Recursos Federais 
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE 
SUB FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA 
PROGRAMA: 0053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VARIÁVEL FEDERAL 

15.2. Estabelece - se o valor máximo da licitação de R$ 205.888,97 (Duzentos e 
cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos). 
 
16. DA FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Saúde do município para 
acompanhamento e vistoria do (s) material (is) no ato da entrega, nos termos do art. 67, 
da Lei nº 8.666 / 1993.  
 
16.2 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados.  
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
17.1. A Prefeitura do município reserva-se o direito de anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou 
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Supremo Tribunal 
Federal - STF, Súmula nº. 473);  
 
17.2. No caso de não haver expediente para a data fixada da sessão pública de 
processamento do Pregão Presencial, realizar-se-á às 09 (nove) horas do primeiro dia útil 
após a data anteriormente marcada.  
 
17.3. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em 
greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá 
apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão 
expedidor se encontra em greve por meio de cópia da matéria ou reportagem em jornais 
ou revistas ou declaração do próprio órgão expedidor;  
 
17.4. A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral e 
irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem 
parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;  
 
17.5. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente 
Edital, deve a mesma fazer prova, dentro do envelope da fase correspondente à 
exigência, por meio de declaração do órgão expedidor do aludido documento;  
 
17.6. O Pregoeiro, no interesse público, poderá suprir omissões puramente formais, 
desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;  
 
17.7. A Comissão Permanente de Licitações ou a autoridade superior, na forma do 
disposto no § 3º do art. 43 da Lei nº. 8666/1993 e suas alterações posteriores reserva-
se no direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo relativo a esta licitação.  
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17.8. De acordo com o artigo 48, III da Lei Complementar 123 / 06, fica estabelecida 
cota de 10 % (dez por cento) de cada item para contratação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. 
 
17.9. Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta à 
Comissão Permanente de Licitações, pelo telefone (16) 3146 - 6700, ou e-mail: 
almoxarifado@itirapua.sp.gov.br.  
 
17.10. O julgamento e a classificação das propostas realizadas em sessão pública de 
processamento do Pregão Presencial com a finalidade de Registro de Preços são atos 
exclusivos da Comissão Permanente de Licitações que se reserva no direito de 
desclassificar as aquelas em desacordo com este Edital ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexequíveis.  
 
17.11. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste procedimento licitatório, não 
solucionadas em via administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio Paulista, 
Estado de São Paulo. 
 
 

Itirapuã / SP, 14 de Fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

 
 

Rui Gonçalves 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 / 2020  

 
 

 PROCESSO Nº PP 03 / 2020 
 
 
 

1. DO OBJETO 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO DE 
ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL 
ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E 
VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Trata-se de AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, 
ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, 
MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E VENTILADOR DE PAREDE, 
DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE e demais itens destinados ao atendimento 
e suprimento das unidades de Saúde do município. 
 
3.  ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES 
 
3.1 ESPECIFICAÇÕES 
 
 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

 
ADIPÔMETRO 
                                                                   
Adipômetro clínico analógico - acompanha trena/ 
disco imc; excelente estabilidade dimensional, alta 
rigidez, alta resistência a impacto, baixa absorção 
de umidade, desenho inovador tornando o mais 
compacto, mais leve e ergonômico, apalpadores 
com desenho exclusivo projetados para garantir 
excelente performance dimensional;matéria prima; 
material termo injetável, resolução: milímetros, 
faixa de medição: 0 a 55 mm, tolerância: 1mm em 
55mm. Trena antropométrica de fibra, 
característica; corpo em pvc trena de fibra de vidro, 

UNI 1 
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botão central para travar a trena facilitando a 
leitura de medida, marcação em milímetro com 
comprimento de 150 cm com trava de 
rebobinamento automático. Disco de imc; bolsa 
para transporte.garantia de 12 meses. 
 

2 

 
ANDADOR DE ALUMÍNIO ADULTO DOBRÁVEL E 
COM REGULAGEM DE ALTURA  
 
Andador em alumínio; suporta até 100 kg, 
regulagem de altura e dobrável, ponteiras de 
borracha antiderrapante; largura: 51 cm; altura de  
80 a 98 cm; profundidade aberto: 37 cm; 
peso:2,40 kg. 
 

UNI 1 

3 

 
ANDADOR DE ALUMÍNIO INFANTIL DOBRÁVEL 
E COM REGULAGEM DE ALTURA  
 
Andador de Alumínio Articulado Infantil, Feito de 
alumino polido de 7/8 tem ótima resistência, possui 
regulagem de altura, Manoplas anatômicas. Seus 
pés são confeccionados com tubos de 3/4 e utiliza 
ponteiras de 3/4 antiderrapante, Suporta até 70 kg. 
Tamanha: Abertura Máxima: 50 CM - Altura 
máxima 76 cm - Altura mínima: 65 cm - largura 57 
cm. 
 

UNI 1 

4 

 
APARELHO DE SOM 
                                                                    
Reproduz mídias cd | cd-r/rw; reproduz formatos 
mp3| wma; entrada usb frontal; entrada auxiliar de 
áudio estéreo (pc/aux in); saída para fone de 
ouvido; rádio fm estéreo com sintonia digital; 
funções repeat one | repeat folder | repeat all | 
random | program; navegação em pastas (botões 
folder e +10); controle de volume digital; antena 
fm telescópica; alça para transporte; modo stand 
by; bivolt automático.cd player sim; 
entrada usb sim; copia do cd p/ mp3 player 
(ripping) não; toca-fitas não; sintonizador de rádio 
digital; especificações técnicas; potência total rms 
10w; mídias compatíveis cd 
cd-r/rw; dispositivos usb; tensão/voltagem bivolt 
automático; conteúdo da embalagem - som 
portátil; certificado de garantia; manual de 
instruções; formatos compatíveis mp3; 
conexão para fone de ouvido sim; garantia 6 meses 
alimentação eletricidade bivolts. 
 

UNI 2 
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5 

AR CONDICIONADO 
 
Ar condicionado capacidade de 9.000 a 12.000 
btus; tipo sllit; função quente e frio, resfriamento 
rápido, mantém o ar limpo, com inversor digital 8 
polos mantém  a temperatura desejada sem 
desligar e ligar freqüentemente condensadora: 
horizontal, tecnologia inverter: sim; controle 
remoto: sim ; regula velocidade de ventilação: sim 
; sleep: sim; swing: sim;timer: sim: turbo: sim; 
tensão: 127/220 volts. Todos os componentes do 
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses. 
 

UNI 5 

6 

 
ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROPEIRO 
                                                             Roupeiro 
em aço com 12 portas médias sobrepostas, portas 
com pitão dispositivo para cadeados com reforço 
ômega, 02 dobradiças, venezianas para ventilação, 
02 cabide por vão, pés em chapa #18, dobras das 
laterais longitudinais de 25mm de espessura. 
Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 26 
(0,45mm) acabamento: tratado pelo processo 
anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura 
em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de 
alta temperatura ( 150 ) graus, na cor cinza claro. 
 

UNI 2 

7 

 
AUTOCLAVE ANALÓGICA HORIZONTAL 
MÍNIMO 42 LTS MÁXIMO 75 LITROS           
 
Câmara de esterilização em aço inoxidável; 
Painel analógico em teclado de membrana e 
controle termodinâmico de temperatura e pressão 
automático, com acompanhamento através de 
manômetro/termômetro ou Painel digital com dois 
displays independentes, inteiramente em teclado de 
membrana e com avisos que permitem o controle 
simultâneo dos parâmetros do ciclo e indicadores 
luminosos. Fecho da tampa de triplo estágio com 
sistema de restrição de abertura por fuso de 
encaixe e deslizamento por rolamento axial. 
Sistema de porta com construção dupla totalmente 
em aço carbono e aço inox laminado. Guarnição em 
silicone vulcanizado fixada na câmara de 
esterilização. 
Não necessita de tubulação para drenagem de 
água. Operação fácil e automática que permite a 
seleção de diferentes ciclos. Eficiente secagem do 
material e com opção de ciclos extras. Utiliza água 
limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. 

UNI 3 
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Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e 
previnem falhas de operação e/ou funcionamento. 
Desligamento automático em caso de excesso de 
temperatura, pressão ou falta de água. Produto 
resistente, de fácil instalação, operação e 
manutenção. Tensão 127/220 volts.  
 

8 

 
BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL 
                                                                                                     
Balança para pesar pessoas com antropômetro 
display com 06 dígitos em led vermelho 
teclado membrana em policarbonato de alta 
resistência. Função tara até́ a capacidade máxima 
da balança 
fonte de alimentação externa de 90v a 240v ac com 
chaveamento automático (bivolt) 
consumo 8 va 
plataforma e coluna em aço carbono 
pés reguláveis em borracha sintética 
tapete antiderrapante 
antropômetro em alumínio anodizado e litografado 
com medida de: até 2m com fração de 0,5cm 
entrada para bateria 12v cc (externa), apenas para 
balanças sem bateria interna 
acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca 
homologada pelo Inmetro e aferida pelo ipem 
capacidade: 200 à 500 kg 
carga mínima: 1 kg 
divisões: 50 g 
dimensão: 340mm x 390mm 
 

UNI 1 

9 

 
BALDE A PEDAL 
                                                                                 
Lixeira, Material de confecção em prolipropileno; 
Capacidede de 30 até 50 litros. 
 

UNI 3 

10 

 
BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO 
 
Água gelada suficiente para atender 15 pessoas, 
armazenamento de água gelada 2,0 litros, 
capacidade de refrigeração 0,935 l/h, 
consumo de energia 5,460 kwh/mês, cor 
branco/prata, dimensões 39,5x30,5x37,0, 
eficiência energética 0,103 kw/l, garantia 12 meses, 
modelo star, peso 12,5kg, potência 100w, pressão 
de rede hidráulica 3 a 40 mca metros de coluna de 
água (29 kpa 392 kpa ), 
temperatura ambiente de trabalho 5°c a 2°c, 
temperatura média da saída de água 8°c, tensão 

UNI 3 
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127v/220v-60hz, vida útil do elemento filtrante 
4.000 litros,                                  três opções de 
temperatura,                                                       
botão regulador de quantidade de água a ser 
dispensada. 
 

11 

 
CADEIRA PARA OBESO COM RODÍZIOS 
 
Assento e encosto em courvin, braços e base em 
nylon com pintura efeito pó cromada, rodízios em 
nylon altura mínima 112 cm máxima 121 cm 
largura 64 cm comprimento 68 cm assento interno 
largura 50 cm comprimento 50 cm; altura do 
assento ao chão 50-60 cm; com estofado estrutura 
de aço / ferro pintado; possuir braços, 
rodízios;suporta até 130 kg. 
 

UNI 15 

12 

 
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWEL MECÂNICA      
 
Acompanha colchão hospitalar com capa 
impermeável, movimentos: fawler / semi-fawler, 
flexão de pernas, dorso e vascular 
dimensões totais do leito: 90x190 cm 
altura do chão até o leito: 55 cm 
grades laterais - largura: 123 cm 
altura das grades até o leito: 35,5 cm 
capacidade máxima: 130 kg.                                     
Estrutura em aço carbono1,20 mm, perfilado em 'u' 
50x25x2,65 mm, estrado de chapa de aço 1,20 
mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de 
cantoneira 1'x1/8'', pintura eletrostática em epóxi-
pó na cor branca, rodízio de 3'' com freios de aço 
dupla na diagonal, cabeceira com estrutura em tubo 
de aço carbono 1020 1 1/4' x 1,20mm, removível 
através de encaixe fácil, grade com estrutura em 
tubo de aço carbono 1020 5/8'x1,20 mm de fácil 
manuseio. 
 

UNI 6 
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CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA   
 
Altura 112,9 cm; largura 99,5 cm; comprimento 
53,5 cm; bolsa com fecho de zíper com alta 
capacidade que facilita a remoção do lixo, rodas 
giratórias que não deixam marcas. Compartimentos 
moldados que organizam uma variedade de 
ferramentas e equipamentos. Acompanha gratuito 
placa de sinalização de piso molhado. 
 

UNI 5 
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COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL   
 
Com capacidade de 2,1 a 3,5 litros. 
 

15 

 
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) 
 
Com processador no mínimo core I5 8º geração; 
possuir 1 (um) disco rígido de 1 TB; memória RAM 
de 8 (oito) GB, em 1 (um) módulo de  8(oito) GB 
cada, do tipó SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, 
operando em modalidade dual CHANNEL; a placa 
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX 
ou MICROBTX, possuir pelo menos 01 (um) slot 
PCI-EXPRESS 2.0 x 16 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 superior, suportar 
monitor estendido, possuir no mínimo 2 (duas) 
saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 (uma) digital 
do tipo HDMI, display PORT ou DVI; UNI 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  sistema operacional Windows 10 pro 
(64 bits); fonte compatível e que suporte toda a 
configuração exigida no item; caixa de som com 
entrada USB; Gabinetes Slim e periféricos deverão 
funcionar na vertical ou horizontal; todos os 
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse, 
mouse pad 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. 
 

UNI 10 

16 

 
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) 
                                                        
Com processador no mínimo core i5; 1 (um) disco 
rígido de 1 tb; unidade combinada de gravação de 
disco ótico cd, dvd rom; memória ram de 08 
(oito)gigabytes, em 01 (um) módulo 08 (oito) 
gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2,133 mhz ou 
superior; tela lcd de 14 ou 15 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 abnt2; mouse 

UNI 2 
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touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse 
óptico com conexão usb e botão de rolagem 
(scroll); interface de rede 10/100/1000 conector rj-
45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11 a/b/g/n; 
sistema operacional windows 10 pro (64 bits); 
bateria recarregável do tipo íon de lítion com no 
mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática 
compatível com item; possuir interfaces usb 2.0 e 
3.0,01 (uma) hdmi 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. 
 

17 

 
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO  
 
5 litros/estacionário; Dimensões:  
58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" 
W x 9.5" D); Voltagem de input:  
120 +/- 10% VAC; IPO (Indicador de Porcentagem 
de Oxigênio) níveis de alarme  
Oxigênio Baixo (82%) e Oxigênio muito Baixo 
(70%); Freqüência de Input  
60 Hz; Consumo médio de energia: 350 W; 
Concentração de oxigênio (a 5 LPM)  
93 +/- 3 %; Peso: 14 (31) kg (lbs); Fluxo de litros 
0.5-5 Litros por minuto Pressão da válvula de 
escape 5.5 PSI; Temperatura de 
funcionamento;12°C até 32°C/55°F até 90°F; Nível 
de ruído 45 (normal) dB; Umidade de 
armazenamento/transporte -34°C até 71°C (-30°F 
até 160°F) até 95% umidade relativa; Umidade de 
funcionamento; Até 95 % de umidade relativa; 
Altitude de funcionamento 0 até 2286 m (0 até 
7500 pés). Itens Inclusos: Concentrador de 
Oxigênio 5 lt. Tubo de conexão 
umidificador/concentrador.Filtro (já instalado). 
Manual de instruções em português. 
 

UNI 1 

18 

 
DETECTOR FETAL  
                                                                           
Detector fetal portátil-Sonar para batimentos 
cardíacos fetais, modelo portátil; tecnologia digital 
acompanha frasco de gel contato, auscuta de 
batimentos cardíacos fetais por método de 
ultrasson; com bateria recarregável. Voltagem 
produto bateria alcalina 9 volts. 
 

UNI 2 
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ESCADA CLINICA COM 2 DEGRAUS   
 
Escada clinica 2 degraus antiderrapante, armação 
em tubos redondos de 3/4'' inoxidável, reforçada, 
degraus revestidos com piso de borracha e cinta de 
aço inox, pés com ponteiras de PVC. 
 

20 

 
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 
                                                              Material 
de confecção tecido em algodão; braçadeira / fecho 
em velcro; engate de aço inox para fixar o 
manômetro a braçadeira; válvula de precisão com 
ajuste fino; micro filtro na válvula para proteger o 
sistema de medição; manômetro em metal com 
diâmetro de 49mm; escala e 0 a 300 mmhg; fecho 
em velcro / metal; melhor travamento no braço e 
não solta ao inflar; design moderno e excelente 
acabamento; acompanha bolsa em courino, modelo 
exclusivo e design moderno; pera em pvc , com 
acabamento liso para melhor desinfecção e anel 
com acabamento cromado; válvula precisa e 
exclusiva em metal cromado facilitando o uso  e 
protegida contra o vazamento de ar; manguito e 
tubos em pvc, testados pelo controle de qualidade 
cbemed; tubos lisos para facilitar a desinfecção. 
Cor: preto; fechamento: velcro; medidas braçadeira 
adulto: 51,0 x 14,0cm; livre de látex; estetocópio 
duplo em metal, tubo em metal, tubo com alta 
sensibilidade para auscuta de sons cardio 
pulmonares acondicionado em estojo. 
 

UNI 10 
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ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 
                                                               
Aparelho de pressão completo com braçadeira 
infantil. Manômetro (0-300 mmhg). Braçadeira em 
nylon com fechamento de contato; braçadeira para 
circunferência de braço de 10 à 18 cm ( 1 à 7 
anos). Manguito em pvc (latex free); acompanha 
estojo para viagem; acompanha estetoscópio. 
 

  3 

22 

 
ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO 
(TECNOLOGIA FLASH) 
 
4 tomadas de saída; 
proteção contra surtos de tensão;  
proteção eletrônica contra sobrecarga;  
proteção eletrônica contra sub / sobretensão; 
(desligamento e rearme automático na saída);  
entrada monovolt (115v fixa), monovolt (220v fixa) 

UNI 10 
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ou bivolt com seleção automática (115v/220v); 
saída 115v;  
filtro de linha integrado (em modo comum e 
diferencial) com atenuação em rfi e emi;  
medição e análise em true rms;  
chave liga-desliga temporizada;  
proteção contra sub tensão 115v 91v;  
proteção contra sobre tensão 115v 143v; 
proteção contra sub tensão 220v 174v;  
proteção contra sobre tensão 220v 272v;  
rendimento > 92%;  
distorção harmônica não introduz;  
freqüência nominal 50hz / 60hz;  
supressor de transientes 150vrms, 35j*, 2,5ka**; 
filtro de linha sim;  
método de seleção de entrada bivolt automático; 
grau de proteção ip 20;  
dimensões externas (a x l x p) em mm 165 x 120 x 
225.  
 

23 

 
ESTETOSCÓPIO ADULTO                                                  
 
Auscultador duplo e haste em aço inoxidável. 
Biauricular com formato duo sonic que permita 
ausculta de sons de baixa e alta freqüência. 
Membrana especial para uma ausculta precisa com 
frequência de 20 à 150 hz. Diafragma com anel não 
frio flexível e super resistente.  Par de olivas 
maleáveis de borracha macia com sistema de 
fixação de rosca. Tubos auriculares flexíveis em PVC 
livre de látex proporcionando adaptação suave das 
olivas nos condutos auditivos externos. 
 

UNI 4 

24 

 
ESTETOSCÓPIO INFANTIL 
                                                                     
Auscultador em aço inoxidável, tipo duplo; 
auscutador em metal leve; tubo único com 
transmissão de som excelente; olivas especiais com 
perfeito isolamento de som; diafragma duplo com 
duas faixas de freqüência diferentes; diafragma 
com membrana de 31 mm sendo ideal para 
examinar crianças; isento de látex.   
                                               

UNI 3 

25 

 
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 
 
Iluminação em led, haste flexível, base em tripé de 
tubo de aço carbono quadrado, coluna em tubo de 
aço redondo, haste flexível, altura regulável por 
meio de manípulo, foco protetor em chapa de aço, 

UNI 2 
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pés com rodízios giratórios 2'', acompanha uma 
lâmpada fria (led) dimensão aproximada: alt. 
mínima: 1,250m ; alt. Máxima: 1,600m. 
 

26 

 
GELADEIRA 
                                                                                     
Geladeira / refrigerador fross free 342 litros; cor 
branca; 1 (uma) porta,  capacidade total de 342 
litros; tensão: 110 v - prateleiras mínimo 3,  
tamanho (a x l x p): 170,0 x 61,6 x 69,1 cm. 
 

UNI 1 
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GONIÔMETRO 
                                                                                     
Faixa de medição: 200/300/500 mm / 0-360 graus 
12 polegada ângulo digital, alta resolução 0,05 
graus, chave de três funções, zero - setting em 
qualquer posição, exibida rápida do valor medido na 
tela grande lcd, com botão liga/desliga, 
desligamento automático, bateria de lítio ambiental 
de 3v, vida da bateria > 1 ano, bloqueio de blade 
forte para manter a leitura com segurança,leitura 
reversível permite inverter a leitura do mostrado 
para o lado direito, material de confecção aço 
inoxidável. 
 

UNI 1 
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IMPRESSORA LASER 
                                                                             
Impressora laser com padrão de cor 
monocromático; resolução mínima 1200 x 1200 
dpi; velocidade de 35 paginas por minutos ppm; 
suporta tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada; slot de alimentação 
prioritária de 10 folhas, bandeja de entrada de 200 
paginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface 
usb; permitir compartilhamento por meio de rede 
10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar 
frente e verso automático; o produto deverá ser 
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 
garantia de 12 meses. 
 

UNI 5 
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MARTELO DE REFLEXO 
                                                                      
Martelo de reflexo material de confecção em aço 
inoxidável, pontas arredondadas revestidas de 
borracha, possui pincel e agulha, modelo: 18 cm; 
garantia de 03 meses; dimensões (c x l x a) 6.0 x 
2.0 x 18.0 cm; peso 0.088 kg. 
 

UNI 2 
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MESA GINECOLÓGICA 
                                                                         
Material de confecção: madeira com gabinete; 
gabinete com portas e gavetas. Mesa para exames 
ginecológico, estrutura em mdf 15 mm de 
espessura, revestida internamente e externamente 
em fórmica, móvel com 3 gavetas e 2 portas, com 
01 prateleira interna, puxadores cromados leito 
estofado d33, revestido em courvim, sendo 
cabeceira e peseira articuláveis em várias posições. 
Suporte para perneiras cromados e porta coxas 
estofado com altura regulável revestido em 
courvim. Acompanha gaveta p/ escoamento de 
líquidos em aço inox. Capacidade: 140 kg; 
estrutura: branca ou bege, estofado cor a definir; 
dimensões aberta: 1,80 m x 0,60 m x 0,80 m 
altura.dimensões fechada: 1,25 x 0,60 x 0,80 
altura. 
 

UNI 1 
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NO BREAK 
                                                                                        
No break com potência nominal de 1,2 kva; 
potência real mínima de 600 w; tensão entrada 
115/127/220 volts (em corrente alternada) com 
comutação automático; tensão de saída 110/115 ou 
220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarme 
audivisual; bateria interna selada; autonomia a 
plena carga mínimo 15 minutos considerando 
consumo de 240 whats; possuir no mínimo 04 
tomadas de saída padrão brasileiro; o produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses. 
 

UNI 10 

32 

 
OTOSCÓPIO SIMPLES 
                                                                          
Contendo de 5 à 10 espéculos reutilizáveis, bateria 
recarregável, iluminação fibra óptica / halógena; 
transmissão da luz por fibra óptica lâmpada de 
xenon de alta performance e excelente iluminação 
lente giratória com aumento de 3 vezes cabeça 
altamente resistente à impactos conexão para 
otoscopia pneumática cabo com reostato para 
controle da intensidade da iluminação; cabo de 
metal com textura para melhor ergonomia e 
segurança. Funcionamento com 2 pilhas médias 
tipo c; acompanha estojo super luxo com 
compartimento para espéculos.      
  

UNI 8 
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PAPAGAIO DE AÇO INOXIDÁVEL    
                                                         Capacidade 
de 1000 ml. 
 

34 

 
POLTRONA HOSPITALAR 
                                                                          
Poltrona hospitalar 4 posições. Assento, encosto, 
braços e descanso para os pés estofados em 
espuma, revestidos em courvin. Encosto, braços e 
descansa pés reclináveis por meio de alavanca 
lateral. Braçadeiras em aço com capa estofada e 
com regulagem de altura por meio de manípulos. 
Pés com ponteiras plásticas. Dimensões: deitada: 
1,75 x 0,77 x 0,55 m (cxlxa) - sentada: 1,25 x 0,77 
x 1,25 m (cxlxa) 
 

UNI 6 

35 

 
SUPORTE DE SORO 
                                                                              
Estrutura em tubo de aço redondo haste em tubo 
redondo 04 ganchos alternados, altura regulável 
por meio anel ajustável, pés com rodízios giratórios, 
acabamento em pintura eletrostática, e tratamento 
anti-ferruginoso; altura mínima: 1,85; altura 
máxima: 2,15. 
 

UNI 1 
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TABLET 7 POLEGADAS 
                                                                         
Sistema operacional android 5.1 ou superior, tela 
de 7'' com tecnologia lcd ou led; processador no 
mínimo quad core 1.5 ghz ou similar; memória 
interna de 8 gb ou superior;suporte ao cartão de 
memória microsd de até 200 gb deve possuir slot 
para cartão de memória micros; câmera traseira de 
no mínimo 5 mp e frontal 2 mp ou superior;rotação 
automática de tela, conexão usb, wifi/4g, bluetooth. 
Deve possuir sistema gps integrado; memória ram 
mínimo 1.5 gb ou superior, devendo acompanhar 
carregador, cabo de dados, fone de ouvido e capa 
de proteção emborrachada. Equipamento deverá 
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; 
garantia de 12 meses. 
 

UNI 18 
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TELEVISOR 
                                                                                  
Televisor tipo led, porta usb. Full hd, entrada hdmi, 
com conversor digital, tela de 32 '' à 41 ''. 
Acompanha controle remoto, conversor para tv 
digital integrado, tv led dtv com recpção digital full 

UNI 3 
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hd; resolução máxima; 1920 x 1080 (pixels), hd 
recorder: permite gravação de programas dtv 
através da entrada usb. Excelente relação de taxa 
de contraste: 2.000.000 : 1 (dinâmico), som 
estéreo  (16 w rms),  sistema de cor automático em 
pal-m / pal-n / ntsc, formato tela: 16 : 9, busca 
automática de canais e sintonia fina  em catv / 
vhf/uhf (tv digital), funções: mute, sleep, closed 
caption, t-link, sensor de luminosidade, guide info, 
controle automático de volume, bloqueio de 
botões,bloqueio de entradas ou programas, estéreo 
sim, entrada usb 2 à 4, entrada hdmi 3, tamanho 
da tela 32 '' à 41", 1 entrada rgb (15 pinos), 1 
entrada para tv a cabo, 1 entrada de áudio pc ( 
p2), 1 entrada rf para tv aberta (digital e 
analógico),1 entrada de vídeo componente, 1 saída 
de áudio digital óptica, 1 saìda de video e áudio 
estéreo, 1 saída para fone de ouvido, tipo de tela 
led, formato da tela led, formato da tela 
plan.voltagem: 127 v. 
 

38 

 
TENS e FES 
                                                                                  
Aparelho de tens, fes e corrente russa 4 canais; 
novo display gráfico: facilita a identificação de 
protocolos e programações; trinta e dois protocolos 
de tratamentos prontos: conferem agilidade e 
praticidade para a rotina clínica do profissional; 
timer ajustável de 1 à 60 minutos: promove 
praticidade ao profissional que não precisará 
controlar o tempo total de terapia, pois ao final do 
tempo programado, o equipamento cessa 
automaticamente a emissão da corrente, além de 
emitir um bip sonoro para sinalizar o término da 
terapia; possui quatro canais de saída com controle 
independente de intensidade cada: possibilitam a 
aplicação das correntes em várias regiões do corpo; 
proporciona efeito terapêutico de forma não-
invasiva, não causa dependência e não gera efeitos 
colaterais: permite que o paciente mantenha sua 
rotina diária;possui as correntes tens, fes e russa, 
04 canais material: metal e polipropileno voltagem: 
bivolt (automático) dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm 
(l x p x a)peso: 1,85 kg garantia: 18 meses 
dimensões: 27.0 cm x 26.0 cm x 12.0 cm (c x l x a) 
peso: 1.0 kg, itens inclusos 01 manual de 
instruções 08 eletrodos de silicone 5cm x 5 cm01 
cabo de conexão ao paciente (laranja canal 1, preto 
canal 2)01 cabo de conexão ao paciente (azul canal 
3, verde canal 4)01 cabo de força destacável 01 
bisnaga de gel 100g 01 fusível de proteção, 01 
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bolsa para transporte e armazenamento. 
 

39 

 
ULTRASSOM PARA FISIOTERIA 
                                                                 
Ultrassom na frequência de 1 e 3 mhz. Transdutor 
ergômico com dupla função; escolha da área efetiva 
de radiação (era) 7 cm² ou 3 cm². Display gráfico 
maior, painel frontal com leve inclinação, tela led, 
possui 46 protocolos pré-programados e 20 
particulares; era de 7 cm² permite escolha das 
freqüência de 1 mhz ou 3 mhz, com potência 
máxima de 21 w. Era de 3 cm² possui freqüência de 
1 mhz, com potência máxima de 3 w.  Sensor 
térmico que aponta a temperatura do equipamento 
e desligamento automático. Mode de emissão / 
operação contínuo e pulsado. Acessórios: cabo de 
energia, fusível, bisnaga com gel (100 gramas).1 
manual de instruções, voltagem bivolt 127 e 220 
volts / 60 hertz. 1 bolsa para transporte.garantia: 
18 meses 
 

UNI 1 

40 

 
VENTILADOR DE TETO / PAREDE 
                                                                
Ventilador de parede 60 à 70 cm; grade espiral com 
aramado mais grosso reforçada e presilhas de aço. 
Eixo do motor com 12 mm, oscilação horizontal, 
regulagem de inclinação, acompanha chave ccv: cor 
preto, dimensões: 68.500 x 70.000 x 19.500 cm; 
composição, 3 ou 4 pás/parede; voltagem: bivolt 
seletivo. 
 

UNI 10 

 
4. DA ENTREGA DO (S) ITEM (NS) 
 
4.1. Os itens deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, após a emissão da Ordem de 
Fornecimento, na rua São Sebastião, 4700, em Itirapuã / SP.  
 
5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
5.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes desta licitação será o 
seguinte:  

 
FICHA Nº 0184 

� ÓRGÃO: 02.00.00 – MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
UNIDADE: 02.06.09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REC ESTADUAIS 
ELEMENTO: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
Recursos Estaduais 
FUNÇÃO: 10- SAÚDE 
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SUB FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA 
PROGRAMA: 0065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS 
ESTADUAIS 
 

FICHA Nº 0189 
� ÓRGÃO: 02.00.00 – MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 

UNIDADE: 02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VARIÁVEL OS FEDERAL 
ELEMENTO: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
PROJETO/ATIVIDADE: 2012 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
Recursos Federais 
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE 
SUB FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA 
PROGRAMA: 0053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VARIÁVEL FEDERAL 

6. PAGAMENTO 
 
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e apresentação 
da nota fiscal, devidamente validada pela gestora do contrato. 
 

Itirapuã / SP, 14 de Fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

Rui Gonçalves 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 
 

MINUTA DE PROPOSTA 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 / 2020 

 
 
 

PROCESSO Nº PP 03 / 2020 
 
 
 

HORA DE ABERTURA: 09h:00 MIN. 
 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO DE 
ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL 
ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E 
VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
DADOS DO PROPONENTE: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
 
CNPJ Nº: 
 
ENDEREÇO COMPLETO: 
 
TELEFONE: 
 
E-mail : 
 
ESPECIFICAÇÃO: 
 

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO Unidade Quant. 

 
Marca 

 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

1 

 
ADIPÔMETRO 
                                                                   
Adipômetro clínico 
analógico - acompanha 
trena/ disco imc; 
excelente estabilidade 
dimensional, alta rigidez, 
alta resistência a 
impacto, baixa absorção 
de umidade, desenho 

UNI 1 
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inovador tornando o mais 
compacto, mais leve e 
ergonômico, apalpadores 
com desenho exclusivo 
projetados para garantir 
excelente performance 
dimensional;matéria 
prima; material termo 
injetável, resolução: 
milímetros, faixa de 
medição: 0 a 55 mm, 
tolerância: 1mm em 
55mm. Trena 
antropométrica de fibra, 
característica; corpo em 
pvc trena de fibra de 
vidro, botão central para 
travar a trena facilitando 
a leitura de medida, 
marcação em milímetro 
com comprimento de 150 
cm com trava de 
rebobinamento 
automático. Disco de 
imc; bolsa para 
transporte.garantia de 12 
meses. 
 

2 

 
ANDADOR DE 
ALUMÍNIO ADULTO 
DOBRÁVEL E COM 
REGULAGEM DE 
ALTURA.  
 
Andador em alumínio; 
suporta até 100 kg, 
regulagem de altura e 
dobrável, ponteiras de 
borracha antiderrapante; 
largura: 51 cm; altura de  
80 a 98 cm; 
profundidade aberto: 37 
cm; peso:2,40 kg. 
 

UNI 1 

   

3 

 
ANDADOR DE 
ALUMÍNIO INFANTIL 
DOBRÁVEL E COM 
REGULAGEM DE 
ALTURA  
 

UNI 1 
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Andador de Alumínio 
Articulado Infantil, Feito 
de alumino polido de 7/8 
tem ótima resistência, 
possui regulagem de 
altura, Manoplas 
anatômicas. Seus pés 
são confeccionados com 
tubos de 3/4 e utiliza 
ponteiras de 3/4 
antiderrapante, Suporta 
até 70 kg. Tamanha: 
Abertura Máxima: 50 CM 
- Altura máxima 76 cm - 
Altura mínima: 65 cm - 
largura 57 cm. 
 

4 

 
APARELHO DE SOM 
                                                                    
Reproduz mídias cd | cd-
r/rw; reproduz formatos 
mp3| wma; entrada usb 
frontal; entrada auxiliar 
de áudio estéreo (pc/aux 
in); saída para fone de 
ouvido; rádio fm estéreo 
com sintonia digital; 
funções repeat one | 
repeat folder | repeat all 
| random | program; 
navegação em pastas 
(botões folder e +10); 
controle de volume 
digital; antena fm 
telescópica; alça para 
transporte; modo stand 
by; bivolt automático.cd 
player sim; 
entrada usb sim; copia 
do cd p/ mp3 player 
(ripping) não; toca-fitas 
não; sintonizador de 
rádio digital; 
especificações técnicas; 
potência total rms 10w; 
mídias compatíveis cd 
cd-r/rw; dispositivos usb; 
tensão/voltagem bivolt 
automático; conteúdo da 
embalagem - som 
portátil; certificado de 

UNI 2 
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garantia; manual de 
instruções; formatos 
compatíveis mp3; 
conexão para fone de 
ouvido sim; garantia 6 
meses alimentação 
eletricidade bivolts. 
 

5 

 
AR CONDICIONADO 
 
Ar condicionado 
capacidade de 9.000 a 
12.000 btus; tipo sllit; 
função quente e frio, 
resfriamento rápido, 
mantém o ar limpo, com 
inversor digital 8 polos 
mantém  a temperatura 
desejada sem desligar e 
ligar freqüentemente 
condensadora: 
horizontal, tecnologia 
inverter: sim; controle 
remoto: sim ; regula 
velocidade de ventilação: 
sim ; sleep: sim; swing: 
sim;timer: sim: turbo: 
sim; tensão: 127/220 
volts. Todos os 
componentes do produto 
deverão ser novos, sem 
uso, reforma ou 
recondicionamento; 
garantia de 12 meses. 
 

UNI 5 

   

6 

 
ARMÁRIO EM AÇO 
TIPO ROPEIRO 
                                                             
Roupeiro em aço com 12 
portas médias 
sobrepostas, portas com 
pitão dispositivo para 
cadeados com reforço 
ômega, 02 dobradiças, 
venezianas para 
ventilação, 02 cabide por 
vão, pés em chapa #18, 
dobras das laterais 
longitudinais de 25mm 
de espessura. 

UNI 2 
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Confeccionada em chapa 
de aço laminada a frio 26 
(0,45mm) acabamento: 
tratado pelo processo 
anticorrosivo por 
fosfatização, processo de 
pintura em epóxi 
eletrostática à pó, 
secagem em estufa de 
alta temperatura ( 150 ) 
graus, na cor cinza claro. 
 

7 

 
AUTOCLAVE 
ANALÓGICA 
HORIZONTAL MÍNIMO 
42 LTS MÁXIMO 75 
LITROS           
 
Câmara de esterilização 
em aço inoxidável; 
Painel analógico em 
teclado de membrana e 
controle termodinâmico 
de temperatura e 
pressão automático, com 
acompanhamento 
através de 
manômetro/termômetro 
ou Painel digital com dois 
displays independentes, 
inteiramente em teclado 
de membrana e com 
avisos que permitem o 
controle simultâneo dos 
parâmetros do ciclo e 
indicadores luminosos. 
Fecho da tampa de triplo 
estágio com sistema de 
restrição de abertura por 
fuso de encaixe e 
deslizamento por 
rolamento axial. Sistema 
de porta com construção 
dupla totalmente em aço 
carbono e aço inox 
laminado. Guarnição em 
silicone vulcanizado 
fixada na câmara de 
esterilização. 
Não necessita de 
tubulação para drenagem 

UNI 3 

   



MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C.N.P.J MF45.317.955 / 0001 - 05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 - CEP 14.420-000 – Itirapuã / SP - Fone (0XX16) 3146 - 6700 

 

de água. Operação fácil e 
automática que permite 
a seleção de diferentes 
ciclos. Eficiente secagem 
do material e com opção 
de ciclos extras. Utiliza 
água limpa a cada ciclo 
para melhor qualidade de 
vapor. Sistemas de 
segurança que controlam 
todo o ciclo e previnem 
falhas de operação e/ou 
funcionamento. 
Desligamento automático 
em caso de excesso de 
temperatura, pressão ou 
falta de água. Produto 
resistente, de fácil 
instalação, operação e 
manutenção. Tensão 
127/220 volts.  
 

8 

 
BALANÇA DIGITAL 
PORTÁTIL 
                                                                                                   
Balança para pesar 
pessoas com 
antropômetro display 
com 06 dígitos em led 
vermelho 
teclado membrana em 
policarbonato de alta 
resistência. Função tara 
até́ a capacidade máxima 
da balança 
fonte de alimentação 
externa de 90v a 240v ac 
com chaveamento 
automático (bivolt) 
consumo 8 va 
plataforma e coluna em 
aço carbono 
pés reguláveis em 
borracha sintética 
tapete antiderrapante 
antropômetro em 
alumínio anodizado e 
litografado com medida 
de: até 2m com fração 
de 0,5cm 
entrada para bateria 12v 

UNI 1 
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cc (externa), apenas 
para balanças sem 
bateria interna 
acabamento em tinta 
poliéster a pó na cor 
branca homologada pelo 
Inmetro e aferida pelo 
ipem 
capacidade: 200 à 500 
kg 
carga mínima: 1 kg 
divisões: 50 g 
dimensão: 340mm x 
390mm 
 

9 

 
BALDE A PEDAL 
                                                                                 
Lixeira, Material de 
confecção em 
prolipropileno; 
Capacidede de 30 até 50 
litros. 
 

UNI 3 

   

10 

 
BEBEDOURO / 
PURIFICADOR 
REFRIGERADO 
 
Água gelada suficiente 
para atender 15 pessoas, 
armazenamento de água 
gelada 2,0 litros, 
capacidade de 
refrigeração 0,935 l/h, 
consumo de energia 
5,460 kwh/mês, cor 
branco/prata, dimensões 
39,5x30,5x37,0, 
eficiência energética 
0,103 kw/l, garantia 12 
meses, modelo star, 
peso 12,5kg, potência 
100w, pressão de rede 
hidráulica 3 a 40 mca 
metros de coluna de 
água (29 kpa 392 kpa ), 
temperatura ambiente de 
trabalho 5°c a 2°c, 
temperatura média da 
saída de água 8°c, 
tensão 127v/220v-60hz, 

UNI 3 
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vida útil do elemento 
filtrante 4.000 litros,                                  
três opções de 
temperatura,                                                       
botão regulador de 
quantidade de água a ser 
dispensada. 
 

11 

 
CADEIRA PARA OBESO 
COM RODÍZIOS 
 
Assento e encosto em 
courvin, braços e base 
em nylon com pintura 
efeito pó cromada, 
rodízios em nylon altura 
mínima 112 cm máxima 
121 cm largura 64 cm 
comprimento 68 cm 
assento interno largura 
50 cm comprimento 50 
cm; altura do assento ao 
chão 50-60 cm; com 
estofado estrutura de aço 
/ ferro pintado; possuir 
braços, rodízios;suporta 
até 130 kg. 
 

UNI 15 

   

12 

 
CAMA HOSPITALAR 
TIPO FAWEL 
MECÂNICA      
 
Acompanha colchão 
hospitalar com capa 
impermeável, 
movimentos: fawler / 
semi-fawler, flexão de 
pernas, dorso e vascular 
dimensões totais do 
leito: 90x190 cm 
altura do chão até o 
leito: 55 cm 
grades laterais - largura: 
123 cm 
altura das grades até o 
leito: 35,5 cm 
capacidade máxima: 130 
kg.                                                            
Estrutura em aço 
carbono1,20 mm, 

UNI 6 
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perfilado em 'u' 
50x25x2,65 mm, estrado 
de chapa de aço 1,20 
mm, espessura de 0,6 
mm, em estrutura de 
cantoneira 1'x1/8'', 
pintura eletrostática em 
epóxi-pó na cor branca, 
rodízio de 3'' com freios 
de aço dupla na diagonal, 
cabeceira com estrutura 
em tubo de aço carbono 
1020 1 1/4' x 1,20mm, 
removível através de 
encaixe fácil, grade com 
estrutura em tubo de aço 
carbono 1020 5/8'x1,20 
mm de fácil manuseio. 
 

13 

 
CARRO PARA 
MATERIAL DE 
LIMPEZA   
 
Altura 112,9 cm; largura 
99,5 cm; comprimento 
53,5 cm; bolsa com 
fecho de zíper com alta 
capacidade que facilita a 
remoção do lixo, rodas 
giratórias que não 
deixam marcas. 
Compartimentos 
moldados que organizam 
uma variedade de 
ferramentas e 
equipamentos. 
Acompanha gratuito 
placa de sinalização de 
piso molhado. 
 

UNI 5 

   

14 

 
COMADRE DE AÇO 
INOXIDÁVEL   
 
Com capacidade de 2,1 a 
3,5 litros. 
 

UNI 4 

   

15 

 
COMPUTADOR 
(DESKTOP-BÁSICO) 
 

UNI 10 
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Com processador no 
mínimo core I5 8º 
geração; possuir 1 (um) 
disco rígido de 1 TB; 
memória RAM de 8 (oito) 
GB, em 1 (um) módulo 
de  8(oito) GB cada, do 
tipó SDRAM ddr4 2.133 
MHZ ou superior, 
operando em modalidade 
dual CHANNEL; a placa 
principal deve ter 
arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou 
MICROBTX, possuir pelo 
menos 01 (um) slot PCI-
EXPRESS 2.0 x 16 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 superior, 
suportar monitor 
estendido, possuir no 
mínimo 2 (duas) saídas 
de vídeo, sendo pelo 
menos 1 (uma) digital do 
tipo HDMI, display PORT 
ou DVI; UNI 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  sistema 
operacional Windows 10 
pro (64 bits); fonte 
compatível e que suporte 
toda a configuração 
exigida no item; caixa de 
som com entrada USB; 
Gabinetes Slim e 
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periféricos deverão 
funcionar na vertical ou 
horizontal; todos os 
equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, 
mouse, mouse pad 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. 
 

16 

 
COMPUTADOR 
PORTÁTIL 
(NOTEBOOK) 
                                                       
Com processador no 
mínimo core i5; 1 (um) 
disco rígido de 1 tb; 
unidade combinada de 
gravação de disco ótico 
cd, dvd rom; memória 
ram de 08 
(oito)gigabytes, em 01 
(um) módulo 08 (oito) 
gigabytes cada, do tipo 
sdram ddr4 2,133 mhz 
ou superior; tela lcd de 
14 ou 15 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 abnt2; mouse 
touchpad com 02 (dois) 
botões integrados; 
mouse óptico com 
conexão usb e botão de 
rolagem (scroll); 
interface de rede 
10/100/1000 conector rj-
45 fêmea e wifi padrão 

UNI 2 
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ieee 802.11 a/b/g/n; 
sistema operacional 
windows 10 pro (64 
bits); bateria 
recarregável do tipo íon 
de lítion com no mínimo 
06 (seis) células; fonte 
externa automática 
compatível com item; 
possuir interfaces usb 
2.0 e 3.0,01 (uma) hdmi 
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. 
 

17 

 
CONCENTRADOR DE 
OXIGÊNIO  
 
5 litros/estacionário; 
Dimensões:  
58.4 cm H x 38.1 cm W x 
24.1 cm D (23" H x 15" 
W x 9.5" D); Voltagem 
de input:  
120 +/- 10% VAC; IPO 
(Indicador de 
Porcentagem de 
Oxigênio) níveis de 
alarme  
Oxigênio Baixo (82%) e 
Oxigênio muito Baixo 
(70%); Freqüência de 
Input  
60 Hz; Consumo médio 
de energia: 350 W; 
Concentração de 
oxigênio (a 5 LPM)  
93 +/- 3 %; Peso: 14 
(31) kg (lbs); Fluxo de 
litros 0.5-5 Litros por 
minuto Pressão da 

UNI 1 
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válvula de escape 5.5 
PSI; Temperatura de 
funcionamento;12°C até 
32°C/55°F até 90°F; 
Nível de ruído 45 
(normal) dB; Umidade de 
armazenamento/transpor
te -34°C até 71°C (-30°F 
até 160°F) até 95% 
umidade relativa; 
Umidade de 
funcionamento; Até 95 
% de umidade relativa; 
Altitude de 
funcionamento 0 até 
2286 m (0 até 7500 
pés). Itens Inclusos: 
Concentrador de 
Oxigênio 5 lt. Tubo de 
conexão 
umidificador/concentrado
r.Filtro (já instalado). 
Manual de instruções em 
português. 
 

18 

 
DETECTOR FETAL  
                                                                           
Detector fetal portátil-
Sonar para batimentos 
cardíacos fetais, modelo 
portátil; tecnologia digital 
acompanha frasco de gel 
contato, auscuta de 
batimentos cardíacos 
fetais por método de 
ultrasson; com bateria 
recarregável. Voltagem 
produto bateria alcalina 9 
volts. 
 

UNI 2 

   

19 

 
ESCADA CLINICA COM 
2 DEGRAUS   
 
Escada clinica 2 degraus 
antiderrapante, armação 
em tubos redondos de 
3/4'' inoxidável, 
reforçada, degraus 
revestidos com piso de 
borracha e cinta de aço 
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inox, pés com ponteiras 
de PVC. 
 

20 

 
ESFIGMOMANÔMETRO 
ADULTO 
                                                              
Material de confecção 
tecido em algodão; 
braçadeira / fecho em 
velcro; engate de aço 
inox para fixar o 
manômetro a braçadeira; 
válvula de precisão com 
ajuste fino; micro filtro 
na válvula para proteger 
o sistema de medição; 
manômetro em metal 
com diâmetro de 49mm; 
escala e 0 a 300 mmhg; 
fecho em velcro / metal; 
melhor travamento no 
braço e não solta ao 
inflar; design moderno e 
excelente acabamento; 
acompanha bolsa em 
courino, modelo 
exclusivo e design 
moderno; pera em pvc , 
com acabamento liso 
para melhor desinfecção 
e anel com acabamento 
cromado; válvula precisa 
e exclusiva em metal 
cromado facilitando o uso  
e protegida contra o 
vazamento de ar; 
manguito e tubos em 
pvc, testados pelo 
controle de qualidade 
cbemed; tubos lisos para 
facilitar a desinfecção. 
Cor: preto; fechamento: 
velcro; medidas 
braçadeira adulto: 51,0 x 
14,0cm; livre de látex; 
estetocópio duplo em 
metal, tubo em metal, 
tubo com alta 
sensibilidade para 
auscuta de sons cardio 
pulmonares 

UNI 10 

   



MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C.N.P.J MF45.317.955 / 0001 - 05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 - CEP 14.420-000 – Itirapuã / SP - Fone (0XX16) 3146 - 6700 

 

acondicionado em estojo. 
 

21 

 
ESFIGMOMANÔMETRO 
INFANTIL 
                                                               
Aparelho de pressão 
completo com braçadeira 
infantil. Manômetro (0-
300 mmhg). Braçadeira 
em nylon com 
fechamento de contato; 
braçadeira para 
circunferência de braço 
de 10 à 18 cm ( 1 à 7 
anos). Manguito em pvc 
(latex free); acompanha 
estojo para viagem; 
acompanha estetoscópio. 
 

  3 

   

22 

 
ESTABILIZADOR 
MICROPROCESSADO 
(TECNOLOGIA FLASH) 
 
4 tomadas de saída; 
proteção contra surtos de 
tensão;  
proteção eletrônica 
contra sobrecarga;  
proteção eletrônica 
contra sub / 
sobretensão; 
(desligamento e rearme 
automático na saída);  
entrada monovolt (115v 
fixa), monovolt (220v 
fixa) ou bivolt com 
seleção automática 
(115v/220v); saída 
115v;  
filtro de linha integrado 
(em modo comum e 
diferencial) com 
atenuação em rfi e emi;  
medição e análise em 
true rms;  
chave liga-desliga 
temporizada;  
proteção contra sub 
tensão 115v 91v;  
proteção contra sobre 

UNI 10 
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tensão 115v 143v; 
proteção contra sub 
tensão 220v 174v;  
proteção contra sobre 
tensão 220v 272v;  
rendimento > 92%;  
distorção harmônica não 
introduz;  
freqüência nominal 50hz 
/ 60hz;  
supressor de transientes 
150vrms, 35j*, 2,5ka**; 
filtro de linha sim;  
método de seleção de 
entrada bivolt 
automático; grau de 
proteção ip 20;  
dimensões externas (a x 
l x p) em mm 165 x 120 
x 225.  
 

23 

 
ESTETOSCÓPIO 
ADULTO                                                                      
 
Auscultador duplo e 
haste em aço inoxidável. 
Biauricular com formato 
duo sonic que permita 
ausculta de sons de 
baixa e alta freqüência. 
Membrana especial para 
uma ausculta precisa 
com frequência de 20 à 
150 hz. Diafragma com 
anel não frio flexível e 
super resistente.  Par de 
olivas maleáveis de 
borracha macia com 
sistema de fixação de 
rosca. Tubos auriculares 
flexíveis em PVC livre de 
látex proporcionando 
adaptação suave das 
olivas nos condutos 
auditivos externos. 
 

UNI 4 

   

24 

 
ESTETOSCÓPIO 
INFANTIL 
                                                           
Auscultador em aço 
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inoxidável, tipo duplo; 
auscutador em metal 
leve; tubo único com 
transmissão de som 
excelente; olivas 
especiais com perfeito 
isolamento de som; 
diafragma duplo com 
duas faixas de freqüência 
diferentes; diafragma 
com membrana de 31 
mm sendo ideal para 
examinar crianças; 
isento de látex.   
                                              

25 

 
FOCO REFLETOR 
AMBULATORIAL 
 
Iluminação em led, haste 
flexível, base em tripé de 
tubo de aço carbono 
quadrado, coluna em 
tubo de aço redondo, 
haste flexível, altura 
regulável por meio de 
manípulo, foco protetor 
em chapa de aço, pés 
com rodízios giratórios 
2'', acompanha uma 
lâmpada fria (led) 
dimensão aproximada: 
alt. mínima: 1,250m ; 
alt. Máxima: 1,600m. 
 

UNI 2 

   

26 

 
GELADEIRA 
                                                                                     
Geladeira / refrigerador 
fross free 342 litros; cor 
branca; 1 (uma) porta,  
capacidade total de 342 
litros; tensão: 110 v - 
prateleiras mínimo 3,  
tamanho (a x l x p): 
170,0 x 61,6 x 69,1 cm. 
 

UNI 1 
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GONIÔMETRO 
                                                                                     
Faixa de medição: 
200/300/500 mm / 0-

UNI 1 
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360 graus 12 polegada 
ângulo digital, alta 
resolução 0,05 graus, 
chave de três funções, 
zero - setting em 
qualquer posição, exibida 
rápida do valor medido 
na tela grande lcd, com 
botão liga/desliga, 
desligamento 
automático, bateria de 
lítio ambiental de 3v, 
vida da bateria > 1 ano, 
bloqueio de blade forte 
para manter a leitura 
com segurança,leitura 
reversível permite 
inverter a leitura do 
mostrado para o lado 
direito, material de 
confecção aço inoxidável. 
 

28 

 
IMPRESSORA LASER 
                                                                            
Impressora laser com 
padrão de cor 
monocromático; 
resolução mínima 1200 x 
1200 dpi; velocidade de 
35 paginas por minutos 
ppm; suporta tamanho 
de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de 
entrada; slot de 
alimentação prioritária de 
10 folhas, bandeja de 
entrada de 200 paginas; 
ciclo mensal de 50.000 
páginas; interface usb; 
permitir 
compartilhamento por 
meio de rede 
10/100/100 ethernet e 
wifi 802.11 b/g/n; 
suportar frente e verso 
automático; o produto 
deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou 
recondicionamento 
garantia de 12 meses. 
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29 

 
MARTELO DE REFLEXO 
                                                                      
Martelo de reflexo 
material de confecção em 
aço inoxidável, pontas 
arredondadas revestidas 
de borracha, possui 
pincel e agulha, modelo: 
18 cm; garantia de 03 
meses; dimensões (c x l 
x a) 6.0 x 2.0 x 18.0 cm; 
peso 0.088 kg. 
 

UNI 2 
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MESA GINECOLÓGICA 
                                                                         
Material de confecção: 
madeira com gabinete; 
gabinete com portas e 
gavetas. Mesa para 
exames ginecológico, 
estrutura em mdf 15 mm 
de espessura, revestida 
internamente e 
externamente em 
fórmica, móvel com 3 
gavetas e 2 portas, com 
01 prateleira interna, 
puxadores cromados leito 
estofado d33, revestido 
em courvim, sendo 
cabeceira e peseira 
articuláveis em várias 
posições. Suporte para 
perneiras cromados e 
porta coxas estofado com 
altura regulável revestido 
em courvim. Acompanha 
gaveta p/ escoamento de 
líquidos em aço inox. 
Capacidade: 140 kg; 
estrutura: branca ou 
bege, estofado cor a 
definir; dimensões 
aberta: 1,80 m x 0,60 m 
x 0,80 m 
altura.dimensões 
fechada: 1,25 x 0,60 x 
0,80 altura. 
 

UNI 1 
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NO BREAK 
                                                                                        
No break com potência 
nominal de 1,2 kva; 
potência real mínima de 
600 w; tensão entrada 
115/127/220 volts (em 
corrente alternada) com 
comutação automático; 
tensão de saída 110/115 
ou 220 volts (a ser 
definida pelo solicitante); 
alarme audivisual; 
bateria interna selada; 
autonomia a plena carga 
mínimo 15 minutos 
considerando consumo 
de 240 whats; possuir no 
mínimo 04 tomadas de 
saída padrão brasileiro; o 
produto deverá ser novo, 
sem uso, reforma ou 
recondicionamento; 
garantia de 12 meses. 
 

32 

 
OTOSCÓPIO SIMPLES 
                                           
Contendo de 5 à 10 
espéculos reutilizáveis, 
bateria recarregável, 
iluminação fibra óptica / 
halógena; transmissão 
da luz por fibra óptica 
lâmpada de xenon de 
alta performance e 
excelente iluminação 
lente giratória com 
aumento de 3 vezes 
cabeça altamente 
resistente à impactos 
conexão para otoscopia 
pneumática cabo com 
reostato para controle da 
intensidade da 
iluminação; cabo de 
metal com textura para 
melhor ergonomia e 
segurança. 
Funcionamento com 2 
pilhas médias tipo c; 
acompanha estojo super 
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luxo com compartimento 
para espéculos.      
  

33 

 
PAPAGAIO DE AÇO 
INOXIDÁVEL    
                                                         
Capacidade de 1000 ml. 
 

UNI 4 
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POLTRONA 
HOSPITALAR 
                                                                          
Poltrona hospitalar 4 
posições. Assento, 
encosto, braços e 
descanso para os pés 
estofados em espuma, 
revestidos em courvin. 
Encosto, braços e 
descansa pés reclináveis 
por meio de alavanca 
lateral. Braçadeiras em 
aço com capa estofada e 
com regulagem de altura 
por meio de manípulos. 
Pés com ponteiras 
plásticas. Dimensões: 
deitada: 1,75 x 0,77 x 
0,55 m (cxlxa) - 
sentada: 1,25 x 0,77 x 
1,25 m (cxlxa) 
 

UNI 6 
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SUPORTE DE SORO 
                                        
Estrutura em tubo de aço 
redondo haste em tubo 
redondo 04 ganchos 
alternados, altura 
regulável por meio anel 
ajustável, pés com 
rodízios giratórios, 
acabamento em pintura 
eletrostática, e 
tratamento anti-
ferruginoso; altura 
mínima: 1,85; altura 
máxima: 2,15. 
 

UNI 1 
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Sistema operacional 
android 5.1 ou superior, 
tela de 7'' com tecnologia 
lcd ou led; processador 
no mínimo quad core 1.5 
ghz ou similar; memória 
interna de 8 gb ou 
superior;suporte ao 
cartão de memória 
microsd de até 200 gb 
deve possuir slot para 
cartão de memória 
micros; câmera traseira 
de no mínimo 5 mp e 
frontal 2 mp ou 
superior;rotação 
automática de tela, 
conexão usb, wifi/4g, 
bluetooth. Deve possuir 
sistema gps integrado; 
memória ram mínimo 1.5 
gb ou superior, devendo 
acompanhar carregador, 
cabo de dados, fone de 
ouvido e capa de 
proteção emborrachada. 
Equipamento deverá ser 
novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento; 
garantia de 12 meses. 
 

37 

 
TELEVISOR 
                                                                                  
Televisor tipo led, porta 
usb. Full hd, entrada 
hdmi, com conversor 
digital, tela de 32 '' à 41 
''. Acompanha controle 
remoto, conversor para 
tv digital integrado, tv 
led dtv com recpção 
digital full hd; resolução 
máxima; 1920 x 1080 
(pixels), hd recorder: 
permite gravação de 
programas dtv através 
da entrada usb. 
Excelente relação de taxa 
de contraste: 2.000.000 
: 1 (dinâmico), som 

UNI 3 

   



MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C.N.P.J MF45.317.955 / 0001 - 05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 - CEP 14.420-000 – Itirapuã / SP - Fone (0XX16) 3146 - 6700 

 

estéreo  (16 w rms),  
sistema de cor 
automático em pal-m / 
pal-n / ntsc, formato 
tela: 16 : 9, busca 
automática de canais e 
sintonia fina  em catv / 
vhf/uhf (tv digital), 
funções: mute, sleep, 
closed caption, t-link, 
sensor de luminosidade, 
guide info, controle 
automático de volume, 
bloqueio de 
botões,bloqueio de 
entradas ou programas, 
estéreo sim, entrada usb 
2 à 4, entrada hdmi 3, 
tamanho da tela 32 '' à 
41", 1 entrada rgb (15 
pinos), 1 entrada para tv 
a cabo, 1 entrada de 
áudio pc ( p2), 1 entrada 
rf para tv aberta (digital 
e analógico),1 entrada de 
vídeo componente, 1 
saída de áudio digital 
óptica, 1 saìda de video e 
áudio estéreo, 1 saída 
para fone de ouvido, tipo 
de tela led, formato da 
tela led, formato da tela 
plan.voltagem: 127 v. 
 

38 

 
TENS e FES 
                                                                                  
Aparelho de tens, fes e 
corrente russa 4 canais; 
novo display gráfico: 
facilita a identificação de 
protocolos e 
programações; trinta e 
dois protocolos de 
tratamentos prontos: 
conferem agilidade e 
praticidade para a rotina 
clínica do profissional; 
timer ajustável de 1 à 60 
minutos: promove 
praticidade ao 
profissional que não 
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precisará controlar o 
tempo total de terapia, 
pois ao final do tempo 
programado, o 
equipamento cessa 
automaticamente a 
emissão da corrente, 
além de emitir um bip 
sonoro para sinalizar o 
término da terapia; 
possui quatro canais de 
saída com controle 
independente de 
intensidade cada: 
possibilitam a aplicação 
das correntes em várias 
regiões do corpo; 
proporciona efeito 
terapêutico de forma 
não-invasiva, não causa 
dependência e não gera 
efeitos colaterais: 
permite que o paciente 
mantenha sua rotina 
diária;possui as 
correntes tens, fes e 
russa, 04 canais 
material: metal e 
polipropileno voltagem: 
bivolt (automático) 
dimensões: 27 x 26,6 x 
12,5cm (l x p x a)peso: 
1,85 kg garantia: 18 
meses dimensões: 27.0 
cm x 26.0 cm x 12.0 cm 
(c x l x a) peso: 1.0 kg, 
itens inclusos 01 manual 
de instruções 08 
eletrodos de silicone 5cm 
x 5 cm01 cabo de 
conexão ao paciente 
(laranja canal 1, preto 
canal 2)01 cabo de 
conexão ao paciente 
(azul canal 3, verde 
canal 4)01 cabo de força 
destacável 01 bisnaga de 
gel 100g 01 fusível de 
proteção, 01 bolsa para 
transporte e 
armazenamento. 
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39 

 
ULTRASSOM PARA 
FISIOTERIA 
                                                                 
Ultrassom na frequência 
de 1 e 3 mhz. Transdutor 
ergômico com dupla 
função; escolha da área 
efetiva de radiação (era) 
7 cm² ou 3 cm². Display 
gráfico maior, painel 
frontal com leve 
inclinação, tela led, 
possui 46 protocolos pré-
programados e 20 
particulares; era de 7 
cm² permite escolha das 
freqüência de 1 mhz ou 3 
mhz, com potência 
máxima de 21 w. Era de 
3 cm² possui freqüência 
de 1 mhz, com potência 
máxima de 3 w.  Sensor 
térmico que aponta a 
temperatura do 
equipamento e 
desligamento 
automático. Mode de 
emissão / operação 
contínuo e pulsado. 
Acessórios: cabo de 
energia, fusível, bisnaga 
com gel (100 gramas).1 
manual de instruções, 
voltagem bivolt 127 e 
220 volts / 60 hertz. 1 
bolsa para 
transporte.garantia: 18 
meses 
 

UNI 1 
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VENTILADOR DE TETO 
/ PAREDE 
                                                                
Ventilador de parede 60 
à 70 cm; grade espiral 
com aramado mais 
grosso reforçada e 
presilhas de aço. Eixo do 
motor com 12 mm, 
oscilação horizontal, 
regulagem de inclinação, 
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acompanha chave ccv: 
cor preto, dimensões: 
68.500 x 70.000 x 
19.500 cm; composição, 
3 ou 4 pás/parede; 
voltagem: bivolt seletivo. 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03 / 2020 
 

 
 

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO)  

 
 
 

Obs: Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação.  
 

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ n.º 
_______________, representada pelo (a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) 
Sr.(a) ____ , ______________ (CARGO), portador(a) do RG n.º ______________ e CPF 
n.º _______________________, para representá-la perante o Município de Itirapuã/SP 
em licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 03 / 2020 – P. M . I., Processo 
n.° PP 03 / 2020 para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E 
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, 
MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E 
VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, podendo formular lances, negociar 
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases licitatórias.  

 
Cidade, __de _____ de 2020.  
 
 
 
 
 
 

Nome do declarante 
RG Nº CPF Nº Cargo 
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ANEXO IV  
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

OBS: DEVE SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PARTICIPANTE 
NA LICITAÇÃO.  
 
 
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 03 / 2020 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03 / 2020  
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PP 03 / 2020  
 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO 
DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL 
ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E 
VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
 
 

A Empresa __________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) sob o n.º ______________, sediada na Rua __________________, n.º _____, 
cidade, estado de ______ , neste ato representada por ________________________, 
RG ________, CPF ___________, declara para os devidos fins de direito, nos termos do 
inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal n.º 10.520/2002, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação estabelecidos no Edital 03 / 2020, Pregão Presencial n.º 03 / 
2020.  
 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 
 

Cidade, __de _____ de 2020.  
 
 
 
 
 

Nome do declarante 
RG Nº CPF Nº Cargo 
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ANEXO V  
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

OBS: DEVE SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PARTICIPANTE 
NA LICITAÇÃO.  
 
 
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 03 / 2020 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03 / 2020  
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PP 03 / 2020  
 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO 
DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL 
ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E 
VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 

Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre integralmente a 
norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º, 
inciso XXXIII, a saber:  

 
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos”. 

 
 Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital da 

licitação, Pregão Presencial n.º 01 / 2020, da Prefeitura do Município de Itirapuã, e por 
ela responde integralmente a declarante.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 
 

Cidade, __de _____ de 2020.  
 
 
 

Nome do declarante 
RG Nº CPF Nº Cargo 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

OBS: DEVE SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PARTICIPANTE 
NA LICITAÇÃO.  
 
 
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 03 / 2020 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03 / 2020  
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PP 03 / 2020  
 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO 
DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL 
ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E 
VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 
RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 

 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa ______________________, CNPJ nº 
_____________________, é microempresa (ou empresa de pequeno porte), nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial 03 / 2020, 
realizado pela Prefeitura do Município de Itirapuã. 

 
 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 
 

Cidade, __de _____ de 2020.  
 
 
 
 

Nome do declarante 
RG Nº CPF Nº Cargo 

 



MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C.N.P.J MF45.317.955 / 0001 - 05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 - CEP 14.420-000 – Itirapuã / SP - Fone (0XX16) 3146 - 6700 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX / 2020 
  
 
TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ITIRAPUÃ E A EMPRESA 
______________________________________________________. 
  
   

Por esse instrumento, que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE 
ITRAPUÃ, Estado de São Paulo, com sede na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – 
Itirapuã / SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.317.955 / 0001 - 05, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, Rui Gonçalves, doravante denominada 
“CONTRATANTE” e a empresa ___________________________, com sede à Rua / Pça 
/ Av. ___________, n.º ___, CEP:_________, Bairro____________ Cidade 
____________/Estado_____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________________, 
Inscrição Estadual n.º _____________, nos termos da Lei Federal nº. 10.520 / 02, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666 
/ 93, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de 
Preços nº 03 / 20, Ata de julgamento de Preços, RESOLVE registrar os preços para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, 
ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL 
DE INFORMÁTICA E VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE 
SAÚDE, objetivando atender a necessidade do município, conforme condições constantes 
do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela 
empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como 
segue:  

 
Item (ns): 
 
Empresa Classificada: 

 
Valor Global Total:  
 
1. OBJETO  
 

É objeto do presente REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICO, 
ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL 
DE INFORMÁTICA E VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE 
SAÚDE, conforme condições constantes do Anexo I, parte integrante e indissociável do 
edital de Pregão Presencial nº 03 / 2020, Processo Administrativo nº PP 03 / 20.  
 
2. DA VALIDADE DOS PREÇOS  
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até 31 / 12 / 2020.  
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o município de Itirapuã 
não será obrigado a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a 
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
 
3. DAS PENALIDADES  
 
3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520 / 2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666 / 93, 
a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 
adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal:  
 
a) advertência;  
 
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:  
 
b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, 
sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela 
permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;  
 
b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução 
total ou parcial do contrato;  
 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Itirapuã, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.  
 
3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1. poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.  
 
3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo 
previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.  
 
3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, ”b” e 
“c” do item 3.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.  
 
3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea “d”, caberá pedido de 
reconsideração ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da intimação do ato.  
 
4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS  
 



MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C.N.P.J MF45.317.955 / 0001 - 05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 - CEP 14.420-000 – Itirapuã / SP - Fone (0XX16) 3146 - 6700 

 

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Nº 
03 / 2020.  
 
4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Nº 03 / 2020, que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.  
 
4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Nº 03 / 20, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as 
quais também a integram.  
 
4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei 
orçamentária anual a ser executada no exercício de 2020, na seguinte dotação 
orçamentária:  
 
FICHA Nº 0184 

� ÓRGÃO: 02.00.00 – MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
UNIDADE: 02.06.09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REC ESTADUAIS 
ELEMENTO: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
Recursos Estaduais 
FUNÇÃO: 10- SAÚDE 
SUB FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA 
PROGRAMA: 0065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS 
ESTADUAIS 
 

FICHA Nº 0189 
� ÓRGÃO: 02.00.00 – MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 

UNIDADE: 02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VARIÁVEL OS FEDERAL 
ELEMENTO: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
PROJETO/ATIVIDADE: 2012 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
Recursos Federais 
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE 
SUB FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA 
PROGRAMA: 0053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VARIÁVEL FEDERAL 

5. DO PAGAMENTO 
 

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos itens, 
mediante apresentação da Nota Fiscal de Faturamento, devidamente validada pelo 
Gestor da Ata.  
 
5.2. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos 
exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática 
do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;  
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5.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.  
 
6. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
FORNECIMENTO  
 
6.1. As aquisições do (s) item (ns) da presente Ata, bem como a emissão das ordens de 
fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo gestor desta Ata de 
Registro. 
 
7. DA GARANTIA  
 
7.1. Os produtos deverão possuir garantia conforme Código de Defesa do Consumidor. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Fornecer os itens, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e 
responsabilidades cabíveis, dentro dos padrões e normas exigidas;  
 
8.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a todas as reclamações;  
 
8.3. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do 
anexo I, durante toda a vigência da ata de registro de preços.  
 
8.4. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
9.1. Integram esta Ata o edital do Pregão Nº 03 / 2020 e seus anexos e a proposta da 
empresa vencedora, classificada em 1º lugar, no certame supranumerado.  
 
9.2. Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio Paulista – SP, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente ata.  
 
9.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, / 02, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 
/ 93, com suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 

 
E, por estarem justos e acordados, assinam os representantes das partes 

contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.  
 

 
Itirapuã / SP, ..... de ............ de 2020. 
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MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 

Rui Gonçalves 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

NOME DA EMPRESA 
Nome do Representante Legal 

 RG: CPF: 
CONTRATADA 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1)___________________________      2)___________________________ 
 
NOME:                                                NOME: 
RG:                                                    RG: 
CPF:                                                   CPF: 
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ANEXO VIII 
 
 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS  
À DISPOSIÇÃO DO TCE / SP 

 
 
 

CONTRATANTE: 
CNPJ Nº: 
CONTRATADA: 
CNPJ Nº: 
CONTRATO Nº: 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO: 
VALOR (R$):  
 
 
 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram – se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 
Itirapuã / SP, ..... de ............ de 2020. 

 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

NOME DA EMPRESA 
Nome do Representante Legal 

 RG: CPF: 
CONTRATADA 

 


