PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br

EDITAL DE PREGÃO N.º 20/2017
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO N.º 20/2017
MODALIDADE: PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO;
ELETRODOMÉSTICOS; EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES E UM
VEÍCULO ZERO KM, DESTINADOS AO
POSTO DE SAÚDE - UNIDADE DO PSF
DE CÂNDIDO GODÓI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI, no uso de suas atribuições,
torna público, para conhecimento dos interessados que às 08:30h, do dia 31 do mês de agosto
do ano de 2017, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cândido Godói, RS, sita à Rua
Liberato Salzano, 387, nesta cidade se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de apoio, designados
pela Portaria N.º 59/2017, com a finalidade de receber os documentos de habilitação e
propostas do Pregão Presencial nº 20/2017, objetivando a contratação de empresas para o
fornecimento dos equipamentos e móveis descritos no inciso 1 do Objeto. Processando-se
essa licitação nos termos da Lei Federal N.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto
Municipal N.º 128/2006, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal
N.º 8.666/93.
1 – DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresas para o fornecimento dos
equipamentos e materiais permanentes conforme planilha abaixo:

ITEM

1

QUA

1

UNI

DESCRIÇÃO

Uni

VEÍCULO DE PASSEIO, 0 Km, MÍNIMO DE 70 CV tipo automóvel, ano de
fabricação/modelo 2017/2017, motor mínimo 1.6cc, bicombustível (álcool e
gasolina), com capacidade para cinco passageiros, tanque de combustível de no
mínimo 45lt, capacidade de carga do porta malas de, no mínimo, 440 lt, 4 (quatro)
portas. Direção hidráulica, ar condicionado quente e frio. Freios a disco com
sistema ABS, nas quatro rodas, mínimo de 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) à
ré, air bag frontal DUPLO, na cor branca, com 4 (quatro ) pneus novos mais 1 pneu
step, mínimo aro 14, vidros e travas elétricas nas quatro portas, rádio CD MP3 com
entrada USB e todos equipamentos de segurança e acessórios de acordo com o
Código de Transito Brasileiro (CTB). Emplacado e licenciado em nome do Município
de Cândido Godói, com assistência Técnica a no máximo 150km do Município.
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AR CONDICIONADO/ SPLIT - MÍNIMO DE 7000 BTU Condicionador de Ar tipo Split
(mínimo 7.000 BTUS), Quente e Frio, controle remoto total com display que
contempla todas as funções do aparelho, defletores de ar com movimento
automático, timer digital 24 horas com função liga e desliga o aparelho no tempo
programado, possuir filtros Anti-Bactérias, classificação energética tipo A em
consumo de energia, operar em 220v, função swing para proporcionar a melhor
distribuição do ar, inclui Kit de instalação, materiais, suportes para
condensadores, evaporadores e tubulações (5m).
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MESA DE ESCRITÓRIO: Base aço pintura epóxi, tampo em MDF, chapa 30mm, com
02 gavetas em MDF, com corrediças metálicas. Medida mínima: 0,80 altura x
1,20largura x 60 profundidade
PROJETOR MULTIMÍDIA (Datashow) Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de
1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo
de 2500 lumens Conectividade: sistema de projeção DLP, tipo Projeção frontal,
conexão entrada USB/ HDTV e Vídeo/computer, compatibilidade com Windows,
fornecer cabo USB, cabo VGA, maleta p/transporte, cabo de força, CD com
manual; manual e certificado de garantia em português (do fabricante). 220v.
Garantia: Mínima de 12 meses.
CADEIRA, com 5 (cinco) rodízios, com braços e base giratória, regulagem de altura
a gás, encosto alto, assento e encosto revestidos em courvin preto com, no
mínimo, 50cm de largura x 40 profundidade, estrutura em aço/ferro pintado,
CADEIRA Secretária, fixa, sem apoio de braços, assento e encosto estofados,
estrutura em aço/ferro pintado, courvin preto
APARELHO DE DVD: Controle remoto, possui portas USB, reprodução DVD/CD/CDR/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3. 220v.
LONGARINA para recepção, 2 lugares, com assento e encosto estofados, courvin
preto, mínimo 80cm de altura
AQUECEDOR Portátil de Ambiente elétrico, função desumidificar, potência 1500W,
alimentação: 220v. Consumo Aproximado de Energia 1,5kWh. Com Fusível Térmico
de Segurança. Com Alça para transporte, com controle de temperatura, com Luz
Indicadora de Funcionamento.
TELEVISOR LED, tamanho da tela mínimo de 32'/ conversor digital, possui entrada
2 HDMI, portas USB FULL HD SIM preta, com entrada RCA, nova, com controle
remoto, cabos de conexão, com suporte fixo universal de parede para TV'S de 14' a
84'). 220v.
BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: Tipo pressão, coluna simples, sistema
de refrigeração a gás, reservatório em aço inox medindo aproximadamente 980 x
315 x 310 mm o gabinete, com serpentina interna estanhada, com duas torneiras,
sendo 1 para copo e 1 para jato, com regulagem do jato, com tensão de
alimentação de 220 v; acompanha Kit instalação certificação do Inmetro; e
garantia de 1 ano.
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BALDE a pedal, Material de confecção aço inoxidável, capacidade mínima de 05
litros, abertura da tampa através de acionamento do pedal
BALDE/LIXEIRA: Material de confecção aço inoxidável, capacidade mínima de 10
litros, abertura da tampa através de acionamento do pedal
MESA PARA IMPRESSORA: Estrutura aço/ferro pintado, dimensões mínimas de
50x40/70 cm, tampo de MDF CHAPA 30mm
GELADEIRA/ Refrigerador, 280 a 320 LITROS degelo automático (Frost Free),
regulagem de temperatura, prateleiras e uma gaveta interna, classificação
energética “A”. 220v
ARMÁRIO 1,80 X 0,75 M/ AÇO Cor Branco, Fechamento com chave, Acompanha 4
prateleiras, cada prateleira suporta até 45 kg Altura (cm): 198 cm
Largura (cm): 120 cm Profundidade (cm): 40 cm

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, com 4 rodízios fixos e giratórios, cantos
arredondados, com bolsa coletora em vinil com tampa, balde espremedor, com
KIT MOPs LÍQUIDO E PÓ com cabo de alumínio, acompanha placa de sinalização e
pá.
MESA DE REUNIÃO, redonda 1,20x1,20m, em chapa de MDF 30mm
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA ( equipo/sugador/refletor): CADEIRA:
ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA EPÓXI
OU ELETROSTÁTICA LISA; COM ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS
POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA; BASE COM PROTEÇÃO EM
BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR, COM ESTABILIDADE SEM NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO AO PISO; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL PVC
LAMINADOS EM COSTURAS, NA COR VERDE; PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS PÉS
DO PACIENTE; BRAÇO DA CADEIRA COM FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O
ACESSO DO PACIENTE; APOIO DE BRAÇO PARA PACIENTE DOS DOIS LADOS DA
CADEIRA SENDO UM REBATÍVEL. ENCOSTO DA CABEÇA ARTICULÁVEL COM
MOVIMENTO LONGITUDINAL; CONTROLE DE PEDAL com comando de pé Joystick Placa acionadora dos movimentos do assento / encosto, dos movimentos
automáticos quando selecionados através da tecla e interrupção do movimento
automático + Alavanca para acionamento do sistema temporizador de água para a
cuspideira + Tecla para seleção das funções automáticas e programação da
posições de trabalho + Tecla liga-desliga e regulagem da intensidade de luz do
aparelho de iluminação bucal + Tecla para acionamento/controle de rotação das
peças de mão. CONTROLE DE PEDAL PARA ACIONAMENTO DO REFLETOR
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V; A CADEIRA DEVE SER CAPAZ DE SUPORTAR E
LEVANTAR UMA MASSA DE PELO MENOS 135 KG MAIS A MASSA ADICIONAL DO
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E ACESSÓRIOS MONTADOS NA CADEIRA COMO
ESPECIFICADO PELO FABRICANTE;
EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM
MOVIMENTO HORIZONTAL COM BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO
VERTICAL PNEUMÁTICO. TRÊS TERMINAIS SENDO 1 PARA MICRO MOTOR DE BAIXA
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ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN), DOIS TERMINAIS PARA CANETAS DE ALTA
ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; SUPORTE DAS
PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO; PINTURA EPÓXI OU
ELETROSTÁTICA TOTALMENTE LISA; SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE
ÁGUA E SPRAY COM VÁLVULA ANTIREFLUXO; PEDAL DE ACIONAMENTO DO
EQUIPO COM CONTROLE VARIÁVEL (PROGRESSIVO) DA ROTAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS; COM CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS
MANGUEIRAS ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO; CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO)
INDEPENDENTE DA CADEIRA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E SISTEMA DE
DESINFECÇÃO, EM MATERIAL TRANSPARENTE OU 29 TRANSLÚCIDO, DE NO
MÍNIMO 500 ML; BANDEJAS REMOVÍVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO
ANODIZADO;
REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL,
MULTIFACETADO; ACOPLADO À CADEIRA; FIAÇÃO EMBUTIDA; LUZ FRIA; NO
MÍNIMO COM UMA SELEÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 20.000
LUX, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA; PARA OS EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM
LED, O REFLETOR DEVERÁ POSSUIR TODAS AS CARACTERÍSTICA NECESSÁRIAS PARA
GARANTIR NO MÍNIMO UMA SELEÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE
20.000 LUX UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA. COMANDO DE LIGA/DESLIGA
ACIONADO POR PEDAL; BRAÇOS DO REFLETOR ARTICULADOS E BALANCEADOS
PARA POSICIONAMENTO COM ESTABILIDADE, SEM TRAVAS MECÂNICAS;
MOVIMENTOS AMPLOS COM BATENTES DE FIM DE CURSO PARA PROTEÇÃO; COM
PROTETOR DE LÂMPADA E ESPELHO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE;
ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM PINTURA EM EPÓXI OU
ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE LISA; DE FORMAS ARREDONDADAS; UNIDADE
AUXILIAR ODONTOLÓGICA: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA; BACIA DA
CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA OU MATERIAL DE ALTA
RESISTÊNCIA; RALO SEPARADOR DE DETRITOS EM LOCAL A SER DEFINIDO,
CONECTADO À MANGUEIRA DE SUCÇÃO; REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA
ÁGUA DA CUSPIDEIRA; BRAÇO AUXILIAR COM SERINGA TRÍPLICE, 02 (DOIS)
TERMINAIS DE SUCÇÃO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5 MM, COM
MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS; FORMAS ARREDONDADAS; ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO OU AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO,
COMPRESSOR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO;
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01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE
EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 01 HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO;
TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE
SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO A AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA
REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA;
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ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS,
TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA
PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA
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APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO- MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL FAIXA DE
TENSÃO (Kvp) 01 INSTALAÇÃO COLUNA MÓVEL. Painel de comando com display e
sistema de comando digital. Dois modos de operação: manual e tempo prédefinido; Seleção de tipo de filme, tipo de paciente, tipo de tratamento, tipo de
dente e tipo bitewing; Com sistema de compensação de tempo/tensão de rede;
Tempo de exposição de aproximadamente 0,05 a 3,00 segundos (tempo
centesimal), disparador à distância com cabo espiralado com comprimento de 05
metros;
Alimentação elétrica bivolt e troca manual – 127/220v - 60 hz;
Tensão no tubo de 70 kvp, corrente no tubo de 8 mA, área focal de 60 mm e ponto
focal de 0,8 x 0,8; ACOMPANHANDO SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL
Fixo Parede. Braço pantográfico bipartido
AMALGAMADOR Odontológico, com painel digital, Bivolt, haste batedora com
duas velocidades (média no mínimo 4000rpm e alta mínimo 5000rpm) TIPO
CAPSULAR
FOTOPOLIMERIZADOR, luz fria (azul gerada por led de alta potência (1250
mc/cm2). Sem fio, acompanha duas baterias removíveis , display digital, timer
(5,10,15 e 20 seg), co bip sonoro no final da operação. Comandos de programação
na própria caneta . Corpo confeccionado em abs injetado. Intensidade de luz
constante, independente do nivel de carga da bateria, Tempo de uso continuo com
carga total de 120 minutos. Bivolt automático 90/240/v. Ponteira de
fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz),
autoclavável a 134º c e com giro de 360º. Sistema standby. Desliga
automaticamente apos 2 minutos sem utilização. 3 modos de uso programável:
rampa, contínuo e pulsado. Comprimento sem a ponteira : 19,5 cm. Alimentação:
bivolt automático, frequência: 50/60 hz. Peso da peça de mão: 0,18 kg peso bruto:
0,95 kg, comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz led(light emiting
diode) potencia de luz 1250 mw/cm², Com Registro na Anvisa

MOCHO com encosto, regulagem de altura A GÁS, estrutura em ferro/aço.
Regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que
permite ajuste anatômico. Assento e encosto estofados. Sem costura. Base
giratória com cinco rodízios.
DESTILADOR de Água, reservatório de no mínimo 4l, velocidade/capacidade de
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2l/h, 220V, cuba interna em aço inoxidável, botão de acionamento, desligamento
automático quando terminar a água, abastecimento manual. Acompanha
reservatório para coletar a água destilada

CÂMARA (GELADEIRA) PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E
TERMOLÁBEIS, capacidade mínima de 120litros e funcionamento com 127/220
VOLTS 50/60 Hz. Com faixa de trabalho Entre 2ºC a 8°C, AJUSTADO EM 4°C.
Vertical. Gabinete EXTERNO: construído em chapas de aço tratadas quimicamente,
para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor
branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras. Gabinete INTERNO:
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POLIPROPILENO ou aço inoxidável, dotados de no mínimo 02 prateleiras em aço
inoxidável. Iluminação Interna Através de lâmpadas LED com acionamento
automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a
porta fechada ou programada pelo usuário (opcional), com isolamento térmico
em poliuretano injetado de alta densidade, porta em vidro duplo antiembaçante,
vedação através de perfil magnético. Degelo automático com evaporação do
condensado. PAINEL DE COMANDO - Termostato eletrônico com mostrador digital
da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da
programação. Display em LCD com fundo iluminado com indicações visuais
simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; porta aberta; falta
de energia elétrica; indicação do nível das baterias. Menu para os parâmetros
controlados. Monitoramento com alarme de porta aberta; temperatura abaixo de
2ºC, temperatura alta acima de 8ºC e falta de energia elétrica. Com baterias
recarregáveis para funcionamento da parte elétrica (manter refrigeração) durante
queda de energia, com autonomia MÍNIMA DE 24Horas. Controlador da tensão
elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da
energia elétrica. REGISTRO ANVISA
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POLTRONA HOSPITALAR Capacidade 120 KG, poltrona para coleta de sangue e
hemodiálise, 4 Posições, com suporte de soro . Construída em tubos de aço
pintados de 1"; Base em tubos pintados de 1”1/4; assento, encosto, braços e
descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em courvin branco;
Encosto, braços e descansa pés reclináveis por meio de alavanca lateral com
acionamento manual; Pés com ponteiras plásticas; Dimensões: Deitada: 1,75 x
0,77 x 0,55 (CxLxA) Sentada: 1,25 X 1,03 X 0,77 m (CxLxA) Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó.
BIOMBO TRIPLO, CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4 POLEGADAS, EM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM
MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2, RODAS EM SILICONE, COM FACES COM
MOVIMENTOS 360º, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, COM DIMENSÕES MÍNIMAS
DE 1,80 M DE ALTURA X 1,75 M DE LARGURA.
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada em aço com pintura epóxi,
capacidade mínimo 200 kg , apoio para braço e apoio pés removíveis, eixo
desmontável nas 4 rodas, assento reforçado e almofadado de 4 cm de espessura
de alta densidade; sistema dobrável em duplo X reforçado, que facilita o
transporte e armazenamento em automóvel. Freios bilaterais ajustáveis, que
travam suas rodas com segurança, apoio fixo rebatível e com ajuste de altura dos
pés, apoio de panturilha tipo faixa, rodas dianteiras possuem 8" - montadas com
rolamento blindado e garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro, rodas traseiras
possuem 24", com pneu inflável, aro de impulsão em carbono e cubo montado
com rolamento blindado, placa de sustentação das rodas traseiras é reforçada em
alumínio, eixo removível, largura do assento 50 - 60 cm; largura total cm 72-80,
profundidade do assento cm 50, altura do encosto cm 50, peso total 22 ; tolerância
de peso 200 kg, COM suporte para soro, garantia estrutura 12 meses.
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CADEIRA DE RODAS ADULTO Capacidade Máxima de Peso: 130Kg.
Fabricada em tubos de aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e
encosto duplo almofadado; Dobrável em “X” Duplo tubular reforçado e
estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral; Freios bilaterais
com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon reforçado com 8 pontos de
fixação; Apoio para os braços removíveis com apoio em poliuretano injetado;
Apoios para os pés removíveis com eixo quick, rebatíveis lateralmente e com
regulagem de altura em nylon injetado; Apoio de panturrilha com faixa de nylon
com 5cm de largura; COM suporte para soro. Rodas dianteiras aro 6” raiada em
nylon com pneu maciço e rolamento duplo blindado nas rodas e no eixo vertical,
fixados com porca travante; Rodas traseiras aro 24” em nylon injetado com fibra
com 8 raias com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick
release com placa de regulagem horizontal; com suporte para soro, Barra de
reforço no quadro e caixa de rolamento; Garfo em alumínio; Pintura epóxi.
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, Digital, capacidade 300kg, divisões de 100
g; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5
cm; Display LCD de 6 dígitos; com iluminação do display; Plataforma 380 x 290
mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Homologadas pelo INMETRO; 01 ano de
garantia. Display LED. 200v, Mínimo 12 Mm De Altura E 7 Mm De Largura .
Plataforma aproximada 350 X 500 Mm C/ Pintura A Pó De Alta Resistência.
Estrutura Em Aço Carbono. Cor Branca . Função TARA Até A Capacidade Máxima
De Pesagem. Homologada pelo INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ano de
garantia;
ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Auscultador Multi-Frequência, em resina moldada –
inclui 07 bichinhos intercambiáveis); Hastes em inox (AÇO INOXIDÁVEL) – Ângulo
das Hastes – ajustado em 15° Diafragma e anel não-frio. Diâmetro do Diafragma:
2,6cm; Tamanho do tubo: 78cm;
CILINDRO DE GASES Medicinais MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO
CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 LITROS NÃO POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS e
ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, balança pediátrica DIGITAL. Concha
anatômica em inox com medida de 540 x 290 mm, com capa plástica acolchoada
impermeável inclusa , capacidade de 15 kg e divisão de 5 g, display LED com 6
dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, estrutura interna em aço
carbono bicromatizado com cobertura plástica, Pés reguláveis em borracha
sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA
até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO E AFERIDAS PELO
IPEM; 01 ano de garantia.
OFTALMOSCÓPIO - iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez de
imagem. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Clip de metal
para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado. Informações: 19 lentes
de -20 a + 20 dioptrias com marcador iluminado, optica selada à prova de poeiras,
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borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos, lâmpada 2,5 V de Xenon ou
LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do
tecido. Cabeça em ABS, resistente a impactos, seleção de 3 aberturas, com filtro
verde livre de vermelho. Com bateria recarregável
CARRO MACA SIMPLES, estrutura em AÇO INOXIDÁVEL, com pintura epóxi ou elet
pó, leito removível e estofado em material courvin/corano Cor Branco, cabeceira
reclinável, com grades laterais de abaixar, acompanha suporte para soro, pés com
rodízios de 5”, sendo dois com freio dispostos diagonalmente.
MESA GINECOLÓGICA Com encosto e apoio de pés com altura regulável/móvel e
assento fixo, estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura
regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta para escoamento de líquidos. Cor
Branco, revestimento em courvin, pintura em epóxi.
FOCO REFLETOR Ambulatorial Halogênio, Flexível FOCO DE LUZ AUXILIAR
ILUMINAÇÃO LED Base de ferro com pintura epóxi. Haste cromada com
extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi. Possui interruptor e 2 m de
cabo de alimentação. Altura regulável por meio de mandril Lâmpada Altura
mínima aproximada: 1.10 m Altura máxima aproximada: 1.61m. Base em tripé de
tubo de aço carbono quadrado Coluna em tubo de aço carbono redondo Haste
flexível em tubo de aço carbono redondo, com acabamento cromado Altura
regulável por meio de manípulo Foco protetor em chapa de aço carbono Pés com
rodízios giratórios de 2" (50mm) Bivolt Acabamento pintura epóxi, com tratamento
anti-ferruginoso. 200v. Acompanha uma Lâmpada Fria (Led) Dimensão
aproximada: Alt. Mínima: 1250 mm - Alt. Máxima: 1600 mm
BISTURI ELÉTRICO (até 165 W) Potência MÍNIMO DE 100w FUNÇÃO BIPOLAR
MICROPROCESSADO, POSSUI ALARMES Características: com circuito Mono de
corte puro, blend e coagulação (3 tipos de corrente), controle suave de potência,
seleção de funções, saídas isoladas e check-up total . Com registro na ANVISA
Acessórios que Acompanham o Aparelho
1 Caneta padrão autoclavável
1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono
1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x0,5)mm
1 Cabo de ligação da placa neutra
1 Eletrodo tipo faca reta pequena
1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm)
1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm)
1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm)
1 Eletrodo tipo agulha (85mm)
1 Eletrodo tipo agulha depilação
1 Manual do usuário, Certificado de garantia, alimentação Voltagem: 220v
BISTURI ELÉTRICO (até 165 W) Potência MÍNIMO DE 150W FUNÇÃO BIPOLAR
MICROPROCESSADO, POSSUI ALARMES Características: com circuito Mono de
corte puro, blend e coagulação (3 tipos de corrente), controle suave de potência,
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seleção de funções, saídas isoladas e check-up total Com registro na ANVISA
Acessórios que Acompanham o Aparelho
1 Caneta padrão autoclavável
1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono
1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x0,5)mm
1 Cabo de ligação da placa neutra
1 Eletrodo tipo faca reta pequena
1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm)
1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm)
1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm)
1 Eletrodo tipo agulha (85mm)
1 Eletrodo tipo agulha depilação
1 Manual do usuário, Certificado de garantia, alimentação Voltagem: 220v
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CRIOCAUTÉRIO Ginecológico, abastecido com nitrogênio líquido, fabricado em
material isolante sendo a ampola e sistema de válvula totalmente em aço
inoxidável; acompanha 01 alongador e no mínimo 5 ponteiras ginecológicas.
Possui suporte com rodízios. Registro na ANVISA
NEBULIZADOR PORTÁTIL Ultrassônico portátil, 220v, permite fazer a inalação
deitado, uma saída simultânea, silencioso, taxa de nebulização ajustável,
velocidade de nebulização ajustável entre 0,35 - 0,8 ml/min. Com registro na
ANVISA
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - Compressor tipo pistão oscilante; ACOMPANHA
ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO - Pressão
Máx.: 80lbs; - Vazão livre: 45Lts/min.; - Tamanho das partículas: 0,3 - 8 microns; Motor de 1/2HP; - Voltagem: 220V; Consumo: 341w; - Peso: 8,5kg; - Comprimento:
360mm; - Altura: 450mm; - Largura: 225mm. , COM REGISTRO NA ANVISA
ESTETOSCÓPIO ADULTO, em aço inox, auscultador em aço inoxidável, ângulo com
mola e tubo em PVC moldados em peça única
CENTRÍFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS TECONOLOGIA
DIGITAL 200v. Características: com motor por indução sem escova, tamanho do
equipamento: 400x 350x 2800 m; tamanho da embalagem: 390x420x300mm, peso
do equipamento 7 kg, abertura automática da tampa quando o processo de
rotação é finalizado, dispositivo de segurança impede que a tampa seja aberta
durante o processo de rotação do rotor. A mesma só será aberta quando o rotor
estiver totalmente estático; o tempo das operações pode ser programado variando
de 10 segundos a 99 minutos. Com sinal sonoro emitido no momento em que a
operação for concluída, tela de LCD, unidades de rotação em RPM ou RCF.
Interface de operação simples e fácil; frenagem suave do rotor, reduzindo sua
velocidade de forma eficaz (20-80 segundos). Recurso ajustável para velocidades
de 0-5000 rpm. Capacidade de acoplagem para 8 tubos de 15 ml com tampa
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rosqueável ( tipo falcon), especificações técnicas: velocidade máxima de rotação:
100-5000rpm (em aumentos de 100 rpm) Voltagem 220 Consumo 40 w, força
centrifuga relativa (rcf): 3074xg, Temporizador: 15 seg- 99min.; tempo para atingir
a velocidade máxima: 20-80 segundos disponível ;01 rotor 8 x 15 ml (Com opcional
de adaptadores para 10/5/4 ml) 8 caçapas; 1 capo de alimentação; manual de
instruções em português, Registro na ANVISA
1.1 - Todas as especificações acima discriminadas são as mínimas exigidas na cotação dos
produtos/equipamentos. Os produtos/equipamentos deverão ser entregues, sem custo
adicional, na Secretaria da Saúde e Bem Estar Social, sito na Avenida Concórdia, 359, Cândido
Godói, RS, sem custo adicional de frete, no horário das 8hs às 11:30 min. ou 13h30min às 17hs.
1.2 - Anexar à proposta de preços o catálogo com ilustrações/fotos dos
produtos/equipamentos, discriminando as dimensões, marca e modelo, especificações
técnicas.
1.3 - Os equipamentos que necessitam de instalação (Cadeira Odontológica e central de
nebulização) deverão ser instalados, sem custo, na Secretaria Municipal da Saúde.
1.4 - Para os itens 19 a 45, o licitante deverá apresentar o Registro do Produto na ANVISA, a
Autorização de Funcionamento do Fabricante e o Certificado de Boas Práticas de Fabricação,
caso algum dos equipamentos esteja dispensado do registro, apresentar documento que
comprove a referida dispensa.
2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participar do certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n.º
01 e n.º 02, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
EDITAL DE PREGÃO N.º 20/2017
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
E-mail/Fone:
AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
EDITAL DE PREGÃO N.º 20/2017
ENVELOPE N.º 24 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
E-mail/Fone
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao
pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
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regularmente constituído, que a intervir no procedimento licitatório, no interesse da
representada.
3.1.1 – A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação
de documento de identidade.
3.2 – A documentação referente ao credenciamento de que tratam os itens 3
e 4, deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a)
Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário,
sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
a.1- cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2- documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade civil;
a.3- inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de
sociedade civil;
a.4- decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País;
a.5- registro comercial, se empresa individual.
b) Se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1- instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código
Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a
outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar
lance(s) em licitação pública; ou
b.2- carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com a firma
do outorgante reconhecida, comprovando a existência dos necessários poderes para
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato
deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal
da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento e/ou procuração para o representante da
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para fins deste procedimento
licitatório.
3.4 – Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manter intenção de recorrer
é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à
licitação.
3.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 a 7.18 e
8.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,
documento comprobatório, de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte.
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3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos
benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 7.15 a 7.18 e 8.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no
momento do credenciamento, documento comprobatório, de que se enquadram no limite de
receita referido acima.
4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1 – No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste edital, na presença
dos licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro,
inicialmente, efetivará o devido credenciamento dos participantes e receberá os envelopes
n.ºs 01 – PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO.
4.2 – Uma vez encerrada a etapa de credenciamento e o prazo para entrega
dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante
retardatária.
4.3 – O pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais
deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de oferta e
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame.
4.4 –As empresas deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração de que
o envelope nº 02 das habilitações, entregue ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, contém
todos os requisitos previstos no Edital do Pregão Presencial nº 20/2017, que comprovam a
sua regularidade jurídica e fiscal, bem como da capacitação econômica (ANEXO II).
4.5 – Apresentar, ainda, fora dos envelopes, declaração de idoneidade
(ANEXO III - declaração de que a empresa não está impedida de licitar com a administração
pública).
5 – PROPOSTA DE PREÇO:

5.1 - A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 120 (cento e vinte)
dias, deverá ter uma única cotação sendo OBRIGATÓRIA A DIGITAÇÃO EM CD COM
PROGRAMA ESPECÍFICO, FORNECIDO PELA PREFEITURA APÓS A COMUNICAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO, que deverá ser feita através do e-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br
contendo CNPJ; Razão Social; endereço e telefone para contato, deverá ser emitida em 01
(uma) via, impressa ou datilografada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa,
com suas folhas numeradas e rubricadas, sendo a última, obrigatoriamente, datada e
assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa
(proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços, descontos ou qualquer outra
condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo:
a) CNPJ, Razão social da empresa, telefones e e-mail para contato;
b) Descrição completa do produto ofertado com a marca cotada e demais
dados técnicos necessários à correta identificação do Produto;
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c) Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do
licitante vencedor.
d) Os itens cotados deverão conter o prospecto e/ou cópia do mesmo,
referente
ao
equipamento/elétro-móvel/veículo
contendo
especificações e marca do produto.
e) Os equipamentos deverão ser de primeira qualidade, garantia contra
defeitos de fabricação e garantia mínima de 12 (doze) meses.
f) Os equipamentos que necessitam de instalação (CADEIRA
ODONTOLÓGICA, central de nebulização) deverão ser instalados, sem
custo adicional, na Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social,
sito na Avenida Concórdia, 359, Cândido Godói, RS, sem custo adicional
de frete, no horário das 8hs às 11:30 min. ou 13h30min às 17hs.
Observação: serão considerados, para fins de julgamento, os valores
constantes no preço até, no máximo, duas casas após a vírgula, sendo desprezadas as demais,
se houver, também em eventual contratação.
6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:
6.1 – Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em
desconformidade com este edital, ou com preços unitários superestimados ou inexequíveis.
6.2 - Consideram-se superestimadas as propostas cujos valores unitários
excedam o limite de 30% (trinta por cento) do valor estimado pelo Município.
6.3– Serão consideradas manifestamente inexequíveis, em conformidade com
o disposto no § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado.
6.4 – A PROPOSTA PODERÁ SER ACEITA DESDE QUE SEJA CONSTATADO ERRO
DEVIDO À DESCRIÇÃO INCORRETA DO PRODUTO.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a
empresa autora da proposta de valor mais baixo e as das ofertas com preço até 10% (dez por
cento) superiores àquelas poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
subsequentes, até a proclamação da vencedora.
7.2 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
oferecerem novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em
suas propostas escritas.
7.3 – No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem os
requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a prestarem novos lances,
verbais e sucessivos, em valor distinto e decrescente, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, até a proclamação da vencedora.
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7.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances.
7.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for
conferida a palavra à licitante, obedecida á ordem prevista nos item 7.3 e 7.4.
7.5.1 – Dada a palavra ao licitante, este disporá de 30s (trinta segundos) para
apresentar nova proposta.
7.6 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.6.1 – A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$1,00 (um real)
do valor unitário de cada ítem para preços unitários acima de R$50,00 (cinquenta reais).
7.7 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital.
7.8 – O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pelo
mesmo, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
7.9 – Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor.
7.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados
pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o
menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
7.12 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que
a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.
7.13 – Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não
atenderem os requisitos do item 05;
d) Contiverem opções de preços alternativos, que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis ou superestimados.
Observação: quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir
ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
7.14 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate
ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério
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do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno
porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
7.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora
da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 10 (dez) minutos
nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será
declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor
preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item
7.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
7.19 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo,
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e
os recursos interpostos.
7.20 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor
de Licitações deste Município, conforme subitem 15.1 deste edital.
7.21 – Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os
licitantes presentes.
8 – DA HABILITAÇÃO:
8.1 – Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar
dentro do ENVELOPE N.º 02, os seguintes documentos:
8.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF);
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
e) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos
documentos referidos nas letras “a” e “b” do item 8.1.1, a empresa que já
os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item
3 deste edital.
8.1.2 – REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do
Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividades;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de
Débitos de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da
Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e
Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
8.1.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02
(ANEXO IV);
8.1.5– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo
Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias, contados da data de apresentação da proposta.
8.1.6 - – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – SOMENTE PARA ITENS A PARTIR DO
ITEM 19 ATÉ O 45
a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal;
b) Comprovação de Autorização de Funcionamento da empresa
participante na licitação autorizado pelo órgão federal competente
(ANVISA) com a Devida publicação no Diário Oficial da União;
c) Autorização de Funcionamento do Fabricante e Registro do Produto na
ANVISA
8.2 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá
ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para
cadastro esteja com prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão
emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena
de inabilitação.
8.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa
que atender ao item 3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade
fiscal, previstos no item 8.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação
de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da
sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
8.3.1 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única
vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado,
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
8.3.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 8.3, a sessão do pregão será
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao
certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar
o julgamento da habilitação.
8.3.3 - O benefício de que trata o item 8.3 não eximirá a microempresa, a
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda
que apresentem alguma restrição.
8.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.3,
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem
prejuízo das penalidades previstas no item 14.1, aliena a, deste edital.
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8.4 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia
autenticada por Tabelião ou funcionário do município de Cândido Godói, ou publicação em
órgão da imprensa oficial (original).
8.5 – O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do
pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do
envelope.
9 – DA ADJUDICAÇÃO:
9.1 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante
que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame.
9.2 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até apuração de uma que atenda ao edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação
expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte do
licitante.
10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1 – Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do
pregão, a intenção de recorrer, este terá o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação
das razões do recurso.
10.2 – Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentados,
bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões de recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término
do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.
10.3 – A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da
motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela
que praticou o ato ocorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando da subida do recurso, sob pena de
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
11 – DOS PRAZOS E CONTRATAÇÃO:
11.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05
(cinco) dias, convocará a vencedora para efetuar a assinatura do contrato, sob pena de decair
o direito à contratação, sem prejuízo as sanções previstas neste edital. Não havendo recursos,
a convocação para contratar poderá ser antecipada.
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11.2 – A empresa deverá entregar os equipamentos em até 30 (trinta) dias
consecutivos após o pedido, o atraso injustificado na entrega dos equipamentos sujeitará a
licitante as penalidades previstas no item 14.1.
11.3 - Os prazos de que tratam os itens 11.1 e 11.2 poderão ser prorrogados,
uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
12 – DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA:
12.1 – Os equipamentos deverão ser entregues e instalados, sem custo
adicional, na Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social, sito na Avenida Concórdia,
359, Cândido Godói, RS, sem custo adicional de frete, no horário das 8hs às 11:30 min. ou
13h30min às 17hs.
12.2 - Verificada a desconformidade de algum equipamento, a licitante
vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
12.3 – Os equipamentos a serem entregues deverão estar adequadamente
acondicionados de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança
durante o transporte.
12.4 - Os equipamentos deverão ser de primeira qualidade, garantia contra
defeitos de fabricação e garantia mínima de 12 (doze) meses.
12.5- A nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) deverá,
obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
13 – DO PAGAMENTO:
13.1 – As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
07.02-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE RECURSO ESPECIFICO PROJETO: 10.301.0214.1072.0000
– AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS ELEMENTO DESPESA: 44905200.0000- Equip. Material
Permanente
13.2 - O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega das
mercadorias e liberação dos recursos dos convênios pelo Governo, por intermédio da
Tesouraria do Município e mediante apresentação de nota fiscal Eletrônica (de acordo com o
protocolo ICMS 85).
14 – DAS PENALIDADES:
14.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante
do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, obedecido o competente
processo administrativo, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame e em caso do
licitante não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estimado da contratação;
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b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 02 (dois) anos;
c) Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado
da contratação;
d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao
erário público dos prejuízos causados;
e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% (oito por
cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.
14.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for
o caso.
14.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como
aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão der solicitadas por escrito, ao Setor
de Licitações do Município de Cândido Godói, sito à Rua Liberato Salzano, nº 387, pelos
telefones (55) 3548-1200, (55) 3548-1205 pelo fax (55)3548-1200, no seguinte horário: das 8
às 11:30h e das 13:30 às 17horas, ou ainda pelo e-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br com
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes.
15.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação
ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor
de Licitações.
15.3 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
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transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente
ao ora fixado.
15.4 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam
constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
15.5 – Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião, publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, autenticado por servidor
autorizado do Município de Cândido Godói, RS. Os documentos extraídos de sistema
informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela
Administração.
15.6 – A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
15.7 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
15.8 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse
público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
15.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões, RS, para dirimir
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a
outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
Cândido Godói, RS, 14 de agosto de 2017.

Valdi Luis Goldschmidt
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Este edital foi examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em _______/________/2017

Bel. Protásio José Hilgert – OAB/RS 60.761
Assessor Jurídico

Gerson Dresch
Secretário da Administração
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ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE Nº ------/2017
Que entre si fazem de um lado o Município de Cândido Godói, RS, Pessoa Jurídica de Direito
Público interno, inscrita no CNPJ sob nº 87 612 842/0001-82, com sede administrativa à Rua
Liberato Salzano, nº 387, cidade de Cândido Godói, RS, representado neste ato pelo Prefeito
Municipal Sr. VALDI L. GOLDSCHMIDT, doravante denominado de CONTRATANTE, e, de outro
lado a Empresa ------------------------------, estabelecida à ---------------------, nº ------, Município de -----------, ----, inscrita no CNPJ sob nº -------------------, neste ato representado pelo(a) Senhor(a)
----------------------, brasileiro(a), inscrito no cadastro das pessoas físicas sob nº -----------------, R.G
nº. --------------------------------, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA,
estabelecem o que segue nas seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – É objeto desta contratação a aquisição de MOBILIÁRIO,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEÍCULO ZERO KM, de acordo com o Pregão
Presencial n.º 20/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do preço e do Pagamento - O CONTRATADO se compromete a
fornecer os equipamentos ao CONTRATANTE referente ao(s) item(ns): nº ------------equipamento: ----------------- no valor total de R$ ---------------------- (-----------------------) conforme
o edital Pregão Presencial nº 20/2017.
1 - Condições de pagamento: O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega
das mercadorias e liberação dos recursos dos convênios pelo Governo, por intermédio da
Tesouraria do Município e mediante apresentação de nota fiscal Eletrônica (de acordo com o
protocolo ICMS 85).
3 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato entrará em vigor no momento da assinatura e
vigorará pelo prazo de um ano ou enquanto perdurar a garantia dos equipamentos/veículo.
CLÁUSULA QUARTA – No valor mencionado na cláusula segunda estão incluídas as despesas
com recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais,
trabalhistas e previdenciários, frete e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento
das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA:
1. A empresa deverá entregar os equipamentos/materiais permanentes/veículo em até 30
(trinta) dias consecutivos após o pedido, o atraso injustificado na entrega dos equipamentos
sujeitará a licitante as penalidades previstas na Cláusula Sétima. O prazo de que trata este
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inciso poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
2. Todos os equipamentos serão conferidos no ato da entrega e deverão estar em perfeitas
condições de uso, qualidade e especificações conforme o edital.
3. Os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria da Saúde e Bem Estar Social, sito na
Avenida Concórdia, 359, no horário das 8hs às 13:00h.
4. Os equipamentos que necessitam de instalação (Cadeira odontológica E Central de
Nebulização) deverão ser instalados sem custo adicional, Secretaria da Saúde e Bem Estar
Social, sito na Avenida Concórdia, 359.
5.
O veículo deverá estar emplacado e licenciado em nome do Município de Cândido
Godói, com assistência Técnica a no máximo 150km do Município. A nota fiscal eletrônica (de
acordo com o protocolo ICMS 85) deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu
objeto.
6. Verificada a desconformidade de algum equipamento, a CONTRATADA deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades
previstas na cláusula sétima.
7. Os equipamentos deverão ser de primeira qualidade, garantia contra defeitos de fabricação
e garantia mínima de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEXTA – As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
07.02-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE RECURSO ESPECIFICO PROJETO: 10.301.0214.1072.0000
– AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS ELEMENTO DESPESA: 44905200.0000- Equip. Material
Permanente
CLÁUSULA SÉTIMA – Pelo inadimplemento das obrigações, A CONTRATADA, conforme a
infração, obedecido o competente processo administrativo, estará sujeito as seguintes
penalidades:
a)
Em caso do licitante não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02
(dois) anos e multa de 10% (dez por cento)
b)
sobre o valor estimado da contratação;
c)
Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor estimado da contratação;
d)
Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos
causados;
e)
Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
f)
Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
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g)
Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato;
h)
Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato.
As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o
caso. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA – O Município CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas
hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA NONA – E para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato, as partes de
comum acordo elegem do Foro da Comarca que jurisdiciona o Município de Cândido Godói.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento,
lavrado em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, dando fiel
cumprimento ao estabelecido.

Cândido Godói, RS, xx de xxxxxxx de 2017.

_____________________________
Valdi L. Goldschmidt
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_________________________
EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________
Nome:
CPF:

___________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO II

DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO

A
empresa....................................................................................,
estabelecida
à
......................................................................, inscrita no CNPJ sob nº.......................................,
representada
pelo
proprietário(a),
sócio(a)
gerente
ou
procurador(a)
Sr(a).................................................................. DECLARA que o envelope nº 02 das habilitações,
entregue ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, contém todos os requisitos previstos no Edital
do Pregão Presencial nº 20/2017, que comprovam a sua Regularidade Jurídica e Fiscal, bem
como das Qualificações Financeira e Técnica.

...................................., RS, .........../....................../2017.

_____________________________
Assinatura Representante Legal
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ANEXO III

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

A empresa ________________________________________, através de seu representante
legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa:
Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE CÂNDIDO GODÓI, Processo Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº _______, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO
em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.
....................... de ..................................... de 2017.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial 20/2017
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade
nº ............................... e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.........................................................................
(data)

.........................................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

