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ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2006 
CONVÊNIO SICONV N.º 790.744/2013 

  
 
MODALIDADE: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE 
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
 
DATA DE ENVIO DAS COTAÇÕES: Até às 23:59hs do dia 20/07/16 
DATA DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO: 20/07/16 
E-MAIL PARA ENVIO DA PROPOSTA: silviaduarte@saojuliao.org.br 
 
 CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS: Silvia Duarte; Denise Oliveira 
e‐mail :  silviaduarte@saojuliao.org.br; denise@saojliao.org.br 
telefone:  (67) 3358-1534 
 
 
 
1 – Preâmbulo A AARH - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, entidade mantenedora do HOSPITAL SÃO JULIÃO, criada em 
30/10/70, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Dec. n.º 72820 de 21/09/73, Estadual pela Lei 
n.º 1299 de 28/11/92 e Municipal, pela Lei n.º 2932 de 24/11/92,  com sede na Rua Lino Villachà, 
1250 – Bairro São Julião, CEP 79.017-200, nesta cidade, registrada no CNPJ/MF sob o nº 
03.273.885/0001-90, torna público por intermédio de sua Comissão Permanente de Compras, para 
conhecimento dos interessados, que está promovendo no prazo previsto a Cotação Prévia de Preço nº 
001/2016 – modalidade: menor preço unitário,  no âmbito do Convênio n.º 790.744/2013, proposta 
SICONV 088535/2013, celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, para execução 
do referido convênio. A presente Cotação Prévia de Preço regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e 
alterações subsequentes), pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007 e pela Portaria 
Interministerial nº. 507, de 24 de novembro de 2011 e suas alterações e pelos itens e anexos abaixo.  
 
As propostas deverão ser enviadas por correio eletrônico até dia 15 de julho de 2016, às 23:59hs para 
o seguintes endereços eletrônicos: silviaduarte@saojuliao.org.br; denise@saojuliao.org.br . 
O edital de Cotação Prévia também estará disponível no site da AARH - Hospital São Julião, página 
http://www.sjuliao.org/br/ ou no Setor de Compras do Hospital São Julião, com sede na Rua Lino 
Villachà, 1250 – Nova Lima, CEP 79.017-200, em Campo Grande/MS, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 
às 16:00 horas, fone (67) 3358-1534. 
 
2 - Do Objeto  A presente cotação prévia de preços tem por objeto selecionar a melhor proposta para aquisição de 
equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde (Hospital São 
Julião), necessários à boa execução do objeto do Convênio de nº. 790.744/2013, de acordo com os 
quantitativos e especificações constantes no Anexos II e III da presente Cotação, incluindo 
instalação, montagem, prestação de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica. 
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3 – Justificativa da Contratação A presente contratação visa cumprir o objeto do Convênio n.º 790.744/2013, proposta SICONV 
088535/2013, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde e a AARH, conforme 
consta no Projeto Básico e Plano de Trabalho que o acompanham. 
 
4 – Dos requisitos de participação  4.1 – Poderão participar da presente Cotação Prévia, todas as pessoas jurídicas, devidamente 
habilitadas a prestar os serviços do objeto desta cotação, formalmente escolhidas/convidadas ou 
legitimamente interessadas e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do presente Edital.  
4.2 - Não poderão participar da concorrência, empresas que tenham sido consideradas suspensas e/ou 
inidôneas por força da Lei 8.666/93, que estejam concordatárias ou com falência decretada ou que 
estejam sofrendo penalidades impostas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública  
Estadual, Municipal ou Federal.  
4.3 - Não será admitida participação de empresas sob a forma de Consórcios ou grupo de empresas. 
4.4 - Os Concorrentes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à verificação e comparação 
minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, observando que deverão assumir todos os custos 
associados à elaboração de suas propostas, não assistindo-lhes nenhuma indenização pela aquisição 
dos elementos necessários à organização e apresentação das propostas.  
 
5 - Do critério, processamento e julgamento das propostas de preço 5.1 - O processamento e julgamento desta concorrência obedecerão às regras deste edital e, onde o 
mesmo for omisso, subsidiariamente, aplicar-se-ão, por analogia, as disposições da Lei Federal no 
8.666/93, pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007 e pela Portaria Interministerial nº. 507, de 24 
de novembro de 2011. 
5.2 - As propostas de preços deverão ser enviadas unicamente via correio eletrônico, para os 
endereços: silviaduarte@saojuliao.org.br; denise@saojuliao.org.br, contendo as seguintes indicações, 
conforme modelo constante do ANEXO I: 

a) Razão social e o número do CNPJ; 
b) Nome e CPF do responsável pela proposta; 
c) Dados bancários do fornecedor; 
d) Descrição completa do item cotado, informando claramente ainda, além dos dados constantes 

no ANEXO II do presente Edital:  País de origem;  Fabricante;  Marca;  Modelo e código do catálogo;  Peso (kg) e cubagem (m³). 
e) Prazo de entrega; 
f) Prazo de validade da proposta; 
g) Preço unitário e preço global por item, sendo que este deverá ser cotado em moeda nacional, 

em algarismos e por extenso, com a inclusão de todas as despesas, tais como: impostos, fretes, 
taxas, seguro e quaisquer outras que forem devidas.  

5.3 - Ocorrendo divergências entre os valores, prevalecerão os escritos por extenso. 
5.4 - O prazo de validade da proposta não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua entrega. 
5.5 - É facultada à Comissão Permanente de Compras, em qualquer fase da licitação, promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
5.6 - A presente licitação será julgada pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM. 
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5.7 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Que não atenderem as especificações desta COTAÇÃO, incluindo seus Anexos; 
b) Que apresentarem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, inexequíveis, ou 

preços incompatíveis com a realidade mercadológica; 
c) Que ofereçam alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas ou ainda que 

contrariem no todo ou em parte o presente Edital; 
d) Que não apresentem a documentação exigida por este Edital; 
e) Que omitam qualquer elemento exigido neste ato convocatório, que não contenham 

informações suficientes que permitam a avaliação quantitativa e qualitativa, que contenham 
qualquer limitação ou condição substancial que seja contrária aos termos deste Convite, ou 
ainda propostas que sejam inexequíveis, mesmo que parcialmente. 

5.8 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta COTAÇÃO, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, ressalvadas as exceções previstas no art.44, da Lei 
n.º 8.666/93. 
5.9 - Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não atender às exigências 
previstas neste documento, a Comissão Permanente de Compras examinará a proposta subsequente, 
verificando a sua compatibilidade e a regularidade do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências. 
5.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 2.º do 
art. 45, da Lei n.º 8.666/93, a classificação far-se-á obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento. 
5.11 – Serão classificadas as propostas que: 

a) apresentarem melhor preço sobre o faturamento, dentre as empresas classificadas, 
considerando qualidade dos itens, durabilidade, funcionalidade, facilidade de assistência 
técnica e garantia. 

5.12 – O resultado da avaliação das propostas será informado oportunamente após sua homologação. 
As empresas selecionadas serão informadas diretamente via e-mail para providenciarem a 
documentação exigida para habilitação e contratação, de acordo com os itens 6 e 8 deste Edital.   
5.13 - Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias contados a partir da data 
de divulgação do resultado, sob pena de preclusão, sendo que este deverá ser encaminhado para o 
endereço eletrônico supra divulgado. 
5.14 - A proposta de preço apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do 
mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.15 - A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta licitação 
será interpretada como existente ou já incluída nos preços, não podendo o licitante pleitear quaisquer 
acréscimos após a entrega da proposta. 
 
6 – Da Documentação Depois de homologado o resultado, de acordo com o item 5.12 deste Edital, as empresas vencedoras 
deverão apresentar os documentos relacionados no ANEXO VI deste Edital, relativos à habilitação 
Jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômica e financeira e demais documentos necessários a 
habilitação do fornecedor classificado neste certame, sendo que eles deverão ser disponibilizados via 
correio eletrônico divulgado.  
 
7 - Da Dotação Orçamentaria e dos Recursos As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com as empresas vencedoras correrão por conta 
do CONVÊNIO N.º 790.744/2013,  celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde e 
a AARH, nos moldes da PROPOSTA SICONV 088535/2013, no valor total de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). 
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8 – Do local de entrega e forma de pagamento 8.1 – O pagamento será efetuado, em moeda corrente nacional, conforme despesas estabelecidas no 
Plano de Trabalho do Convênio n.º 790.744/2013, em acordo com o art. 64 da PI 570/2011, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, através de ordem bancária contra instituição bancária indicada pela 
Contratada,  sendo este pagamento do total do valor adjudicado para cada item realizado em 01 (uma) 
parcela no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados dos respectivos recebimentos dos 
equipamentos dentro das especificações técnicas e validação, sem restrições da contratante, nos 
moldes do sistema OBTV, de acordo com o Decreto nº. 6.170/2007, Portaria Interministerial nº. 
507/2011 e a nova Lei n.º 12.868/2013. 
8.2 - Os equipamentos e materiais deverão ser entregues no Setor de Farmácia do Hospital São Julião, 
com sede na Rua Lino Villachà, 1250 – Bairro São Julião, CEP 79.017-200, Cidade de Campo Grande 
– MS, de segunda a sexta-feira, das 07:30hs às 16:00hs, correndo por conta da empresa vencedora as 
despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes desse fornecimento. 
8.3 - A Contratada deverá emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) contendo os seguintes dados: 

a) A descriminação dos itens deve respeitar a descrição do objeto no Anexo II, contendo modelo, 
marca e nº de série; 
b) Número do contrato; 
c) Número do convênio e proposta SICONV; 
d) Nome do banco, número da conta e agência. 

8.4 - Eventual rejeição dos equipamentos e/ou materiais, por estarem fora das especificações técnicas 
exigidas ou outro fato desabonador, devidamente justificado, implicará na imediata suspensão do 
pagamento até que estes bens sejam adequados ao efetivamente proposto e contratado. 
8.5 - A AARH não se responsabiliza por atrasos eventuais na liberação de valores ocorridos por culpa 
exclusiva da “Administração Pública”, a qual a verba é vinculada. 
8.6 - Sendo a nota fiscal/fatura devolvida para correção por parte da Contratada, o prazo para 
pagamento será de 07 (sete) dias contados a partir da data de sua reapresentação. 
 
9 – Da Garantia dos equipamentos e materiais 9.1 - A Contratada deverá oferecer garantia contra eventuais defeitos de fabricação por um prazo 
mínimo de 01 (um) ano, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos,  independentemente 
da garantia padrão oferecida pelo fabricante. 
9.2 - A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação pela Contratada  
de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990 e suas 
alterações). Durante este período, os reparos e substituições porventura necessários deverão ser 
realizados pela Contratada, sem ônus para a Contratante. 
9.3 - A garantia obriga o Contratado se responsabilizar pela boa qualidade dos produtos fornecidos, 
bem como efetuar a imediata substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após 
a comunicação pelo Contratante, de qualquer produto entregue que não esteja de acordo com as 
especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, venham a se 
constatar qualquer adulteração ou vício. 
9.4 - Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte do produto, 
responsabilizando-se pela qualidade das embalagens para acondicionar o produto. 
9.5 - Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos a documentação comprobatória de que os 
mesmos estão cobertos por garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 
 
10 - Das obrigações das partes 10.1 – Obrigações da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações; 
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b) Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS desta cotação; 
c) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais do 

objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
d) Providenciar os pagamentos à Contratada, à vista das Notas Fiscais/faturas devidamente 

atestadas pelo setor competente, nos moldes do sistema OBTV, de acordo com o item 8.1. 
10.2 – Obrigações da CONTRATADA: 

a) Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos estabelecidos na 
proposta no local indicado pela Contratante; 

b) Atender às condições estabelecidas nesse Edital e seus anexos; 
c) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais 

como transporte, frete, carga e descarga etc.; 
d) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação; 
e) Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos que não estejam em 

conformidade com as especificações da Contratante; 
f) Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante, e/ou a terceiros, provocados pôr 

ineficiência ou irregularidade cometida pôr seus empregados ou prepostos envolvidos na 
execução do contrato; 

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

h) Durante o prazo de vigência da garantia, a Contratada fica obrigada a garantir e prestar 
assistência técnica consistente contra defeitos de funcionamento não causados por operação 
incorreta, sendo esta assistência técnica realizada no Estado de MS; 

i) Comunicar à Contratante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais 
do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. O não atendimento do 
prazo previsto para entrega dos materiais/equipamentos, injustificadamente, poderá ensejar à 
desclassificação, consoante previsto no item 5 deste Edital; 

10.3 - Ficam as empresas vencedoras do certame obrigadas a manter a regularidade da documentação 
apresentada na cotação prévia de preços, durante todo o prazo da vigência contratual, podendo a 
Contratante e o Ministério da Saúde, a qualquer tempo, exigir sua comprovação. 
 
11 - Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual  11.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a ser firmado, a Contratante poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar à Contratada, às seguintes sanções: 

I. Advertência; 
II. Multa, na forma prevista neste Contrato; 

11.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos materiais será cobrado 10% (dez por cento) de multa 
sobre valor total do objeto acrescidos de juros de 0,5% por dia de atraso. 
11.3 ‐ Sem prejuízo das penalidades anteriormente previstas, a Comissão Permanente de Compras 
poderá desclassificar qualquer proposta comercial, sem direito indenizatório ou de reembolso, caso 
tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a 
capacidade financeira, técnica ou jurídica da mesma. 
 
12 – Critério de Reajuste  O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação prévia não será reajustado.  
 
13 - Das disposições finais 
13.1 ‐ A autorização oficial de compra e o prazo de entrega passam a correr a partir do recebimento 
da autorização de fornecimento, sendo que as condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de 
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Preços consubstanciam-se no contrato e nas autorizações oficiais de serviço, independentemente de 
estarem nela transcritas. 
13.2 ‐ A Contratada será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 
resultantes dos compromissos assumidos na presente prestação de serviços. 
13.3 ‐ O Contratante não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos, encargos e impostos 
trabalhistas que sejam de competência da Contratada, como também não se obrigará a fazer 
restituições ou reembolso de valores principais ou acessórios que esta despender com esses 
fornecimentos. 
13.4 ‐ A Empresa Contratada deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar 
danos materiais e pessoais a seus funcionários e terceiros, assim como todas as medidas relacionadas 
ao seguro de seus empregados contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências 
originadas por acidentes que se verificarem na execução do contrato.  
13.5 - Não serão aceitas propostas enviadas por telex ou fac-símile.  
13.6 - Esclarecimentos relativos a presente cotação prévia somente serão prestados quando solicitados 
formalmente à Comissão Permanente de Compras, na Rua Lino Villachà, 1250 – Nova Lima – cep 
79.017-200 – Campo Grande/MS – fone: (67) 3358-1534 – horário: 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00. 
13.7 – As empresas participantes poderão efetuar, por sua conta, visita ao local dos serviços, obtendo 
todas as informações necessárias para o fiel cumprimento do disposto neste edital, não podendo alegar, 
durante a execução das reformas, desconhecimentos ou falhas na planilha de serviços. Para efetuar a 
visita, as empresas deverão fazer contato prévio no Setor de Compras, no telefone (67) 3358-1534, o 
qual acompanhará os visitantes e prestará todos os esclarecimentos necessários.  
13.8 - Fica a concorrente ciente de que a simples apresentação da proposta indica que esta tem pleno 
conhecimento dos elementos da presente cotação, bem como de todas as condições gerais e da 
Legislação específica à matéria, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, 
como elemento impeditivo de perfeito cumprimento da prestação de serviço; 
13.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta cotação prévia, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Campo Grande - MS, para 
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste instrumento. 
 

Campo Grande/MS, 11 julho de 2016. 
 

Comissão Permanente de Compras 
AARH - Hospital São Julião 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      AARH – Hospital São Julião 
 

Edital de Cotação Prévia n. 001/2016 Página 7  

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 
MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO 

 (deve ser feito em papel timbrado da empresa) 
 

Cotação Prévia de Preço 001/2016 para Aquisição de Equipamentos Médicos e Material 
Permanente para Unidade de Atenção especializada em Saúde 

 
 
DADOS DA EMPRESA : Razão Social: 
CNPJ : 
Endereço : 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL : Nome : 
CPF : 
Cargo : 
 
DADOS BANCÁRIOS : Nome Banco:  
Número do Banco: 
Nome Agência:  
Número da Agência: 
Número da Conta – Corrente: 
 

item Descrição Quant valor unitário valor total 
1     
2     
3     

TOTAL   
 
Pagamento: conforme Edital. 
 
Validade da Proposta: 60 dias. 
 
Observações: - Integram a presente independentemente de transcrição, todas as edital. 
 
 
(local, data, carimbo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 
LISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E QUANTIDADES 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 
MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO  

 
 

 
 
 
Integram a presente proposta para todos os fins e efeitos, independente de transcrição, TODAS as 
exigências constantes desta Cotação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

item Descrição Quant valor unitário valor total 
1 Cardioversor  4     

2 Monitor multiparâmetros  3     

3 Carro maca simples  10     

4 Desfibrilador convencional 2     

5 Aparelho de anestesia com monitor multiparamétrico 1     

6 Bomba de infusão de seringa 3     

7 Mesa de mayo 2     
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ANEXO III 
DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 
MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO 

 

  

Item Especificações técnicas 
1 Cardioversor: marcapasso transcutâneo, impressora, módulo DEA, oximetria (SPO2), bifásico, possui pás 

internas com comando nas pás de ajuste, carga e disparo, memória de ECG e bateria interna.  

2 
Monitor multiparâmetros: LCD, de 10” a 12”, monocromático, com bateria, monitoramento de oximetria 
(SPO2), pressão não invasiva (PNI), respiração, temperatura, ECG, ETCO2 feita através de sensor de estado 
sólido pelo fluxo principal (mainstream), incluso adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico reutilizável.    

3 Carro maca simples: com grades, material: inox, cabeceira reclinável, colchonete, suporte de soro, rodízio 5''.  
4 Desfibrilador convencional: sincronismo com monitor para cardioversão, bifásico, bateria interna recarregável, 

suporte/teste para pás internas. 

5 

Aparelho de anestesia com monitor multiparamétrico: equipamento microprocessado para atender a pacientes 
neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos,  Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e 
rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores; rotâmetro 
composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para 
oxigênio - O2, ar comprimido e óxido nitroso - N2O; válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de 
segurança; filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de 
exaustão de gases; válvula APL graduada; vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento 
de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado; ventilador eletrônico microprocessado, 
com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a 
volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão 
de suporte, ventilação manual/espontânea; controle e ajuste dos parâmetros: pressão máxima, volume corrente, 
frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória ; monitorização de pelo 
menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP;  monitorização gráfica de pressão 
x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume; alarmes audiovisuais e configuráveis pelo 
operador; bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; deverá acompanhar: 02 
Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 circuitos pacientes completos adultos, 02 pediátricos e 02 
neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, mangueiras de 
extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação; monitor modular multiparamétrico para 
uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos, com no mínimo as seguintes configurações: monitor LCD 
colorido de no mínimo 10 polegadas, conexão com impressora e saída serial para comunicação, apresentação 
simultânea de mínimo 5 formas de onda na tela, armazenamento de informações do paciente, possibilidade de 
visualização de tendências gráficas, sistema de alarmes audiovisuais, bateria interna com autonomia de pelo 
menos 30 minutos, indicações de equipamento ligado em rede elétrica/bateria, bateria com carga baixa, 
monitoração dos parâmetros: ECG, SPO2, PNI, Temperatura, Respiração, PI em 2 canais e ETCO2, cabos para 
devidas conexões e todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento. Alimentação 
elétrica: a ser definida pela entidade solicitante. 

6 

Bomba de infusão de seringa:  bomba volumétrica de seringa eletrônica, programável, para infusão parenteral 
ou enteral, com memorização (seringas de 05 a 60 ml), taxa de infusão partir de 0,1mL/h a 99 mL/h com 
incrementos de 0,1mL/h. Possui KVO programável de 0,1mL/h a 2,5mL/h com incrementos de 0,1mL/h e Bolus 
programável de 100mL/h a 1.400mL/h com incrementos de 0,1mL/h; programações distintas para uso em 
ambientes de cuidados intensivos (UTI), por meio de parâmetros específicos para diversas indicações; sistema de 
alarmes visuais e sonoros; Sistema KVO - Keep Vein Open (manter veia aberta); visualização da Infusão - 
valores de tempo restante, volume infundido, fluxo e medicamentos programados; incluir software de 
comunicação entre a bomba de seringa e PC para edição dos tipos de medicamentos a serem utilizados e 
biblioteca de fármacos. 

7 Mesa de mayo: aço inox/ferro pintado, rodízio, altura regulável, bandeja em aço inox. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 
MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO  (deve ser feito em papel timbrado da empresa) 

 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira deIdentidade no............................ e do CPF 
no........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, 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 (  ). 
 
 
............................................ 
(local e data) 
 
 
 
 
............................................................ 
(nome e carimbo do representante legal) 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
MODELO DECLARAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIVRE ACESSO 

A DOCUMENTOS E REGISTROS CONTÁBEIS 
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 

MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO  (deve ser feito em papel timbrado da empresa) 
 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
Eu, ________________________, empresário(a) portador(a) do CPF nº ___________ e RG nº 
_______________, representante legal da empresa _____________________________, com CNPJ nº 
__________ e sede à Av. __________ nº ____ na cidade de __________,UF , DECLARO que 
concederei livre acesso para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de 
controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da minha empresa, acima indicada, 
referente ao objeto da Cotação Prévia de Preço Nº 001/2016, isso, caso minha empresa venha a ser a 
vencedora do certame lançado pela Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, CNPJ nº 
03.273.885/0001-90, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de 
equipamentos e material permanente, no âmbito do Contrato de Repasse do Convênio no SICONV sob 
nº 790.744/2013 e Proposta SICONV 088535/2013, celebrado entre o Ministério do Saúde e a 
Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos. 
 
 
............................................ 
(local e data) 
 
 
____________________________________________ 
Nome do representante legal da licitante 
CPF nº __________ RG nº ______________ 
 
Razão Social da Empresa Licitante_______________ 
CNPJ nº ______________ 
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ANEXO VI 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 
MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO 

Os interessados pleitearão sua habilitação mediante a apresentação dos documentos abaixo 
relacionados, quando solicitados: 
1) Documentação Referente a Habilitação Jurídica: 

 Certificado de Registro de Habilitação fornecido pela Coordenadoria de Administração de 
Serviços - CAS da Secretaria de Estado da Administração do estado do proponente;  Comprovação através do Certificado acima mencionado, que desenvolve atividade pertinente e 
compatível com o objeto da presente cotação prévia;  Declaração do proponente da inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 8666/93 e alterações, de que não foi declarada inidônea e 
nem está suspensa em nenhum órgão público Federal, Estadual ou Municipal, conforme 
modelo Anexo VII, assinada pelo representante legal da empresa, declarando também que 
analisou os termos do Edital com os quais está de pleno acordo, sob pena de ser inabilitada da 
presente cotação prévia. 

2) Documentação Relativa a Regularidade Fiscal: 
 Certidão de Quitação de Tributos Federais/INSS, expedido pela Secretaria da Receita Federal;  
 Certidão Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, ou 

Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;  
 Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura Municipal; 
 Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro dos seus prazos de validade; 
3) Documentação Relativa a Qualificação Econômica e Financeira: 
  Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou execução patrimonial, expedida até 90 

(noventa) dias antes da data de recebimento dos documentos, pelo distribuidor da sede do 
proponente, cobrindo os últimos 05 (cinco) anos. 

 
4) Documentação Relativa a Qualificação Técnica:  Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e 
compatíveis com o objeto desta licitação;  Apresentar comprovante de registro dos equipamentos junto à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA, conforme estabelece a RESOLUÇÃO-RDC Nº. 185, DE 22 DE 
OUTUBRO DE 2001.  Garantia total para os equipamentos e materiais: todas as peças que o compõem, mão de obra, 
deslocamento, instalação, sendo a garantia com duração de 12 meses, a contar a partir da 
recepção técnica e da colocação do equipamento em uso.  Assistência técnica pós-venda de fácil acesso na localização da rede de assistência do 
equipamento no Estado de Mato Grosso do Sul, prevendo prazo máximo de atendimento da 
solicitação.  Disposição de materiais (peças ou acessórios) de fácil reposição no Mercado 
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5) Os documentos acima aludidos deverão ser do domicílio ou sede do proponente. 
6) Todos os documentos exigidos deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena de 
inabilitação do proponente se assim não estiverem. Os documentos que não mencionarem o prazo de 
validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição 
contrária de Lei a respeito. 
7) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 
a exceção de fotocópias em papel termo-sensível (fac-símile) ou enviados via e-mail, constante no 
Edital da Cotação Prévia; 
8) A participação nesta cotação prévia importa ao proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas 
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. 
9) Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o proponente que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a seleção das propostas, data constante do Edital, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso, na forma prevista no Art. 41, § 2º da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
10) A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de conformidade com 
o Artigo 41, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
11) A contratação será formalizada mediante termo de contrato, com prazo de vigência de 12 (doze) 
meses a contar da assinatura do Contrato. 
12) Havendo algum documento impugnado pela Comissão, ou omisso, esta comunicará o fato ao 
interessado, através de e-mail, que deverá providenciar sua substituição até 48 (quarenta e oito) horas, 
por sua conta e risco, sob pena de preclusão de sua participação no certame, a critério da Comissão 
Permanente de Compras. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 

MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO 
 (deve ser feito em papel timbrado da empresa) 
 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de identidade no............................ e do CPF 
no........................., DECLARA, para fins de direito, que não possui qualquer fato superveniente 
impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, 
comprometendo-me ainda a manter atualizado a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, inclusive INSS e FGTS. 
 
 
 
............................................ 
(local e data) 
 
 
 
 
............................................................ 
(nome e carimbo do representante legal) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 
MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO 

 (deve ser feito em papel timbrado da empresa) 
 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., situada a.................por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no........................., DECLARA, para todos os fins que se fizerem 
necessários que a mesma encontra-se IDÔNEA para licitar com a Associação de Auxílio e 
Recuperação dos Hansenianos. 
 
 
 
............................................ 
(local e data) 
 
 
 
 
............................................................ 
(nome e carimbo do representante legal) 
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ANEXO IX 
MINUTA DE CONTRATO 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2016 
MODALIDADE: MENOR PREÇO  UNITÁRIO  

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E  MATERIAL 
PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A  AARH - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E RECUPERAÇÃO 
DOS HANSENIANOS COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXX COMO CONTRATADA 
 

Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela A AARH - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E 
RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, entidade mantenedora 
do HOSPITAL SÃO JULIÃO, criada em 30/10/70, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Dec. 
n.º 72820 de 21/09/73, Estadual pela Lei n.º 1299 de 28/11/92 e Municipal, pela Lei n.º 2932 de 
24/11/92,  com sede na Rua Lino Villachà, 1250 – Bairro São Julião, CEP 79.017-200, nesta cidade, 
registrada no CNPJ/MF sob o nº 03.273.885/0001-90, neste ato representada pela sua Diretora 
Executiva IR. SILVIA VECELLIO SAI, documento de identidade n.º RNE W017532-3 SE/DPMAF, 
do CPF nº 073.598.021-72, em substituição legal, segundo norma estatutária em vigor,  simplesmente 
denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa ______________, com C.N.P.J nº. _____ e 
Inscrição Estadual nº. ____________, estabelecida na Rua ________________, na cidade de 
____________, Estado de _______________, neste ato representada pelo(a) seu responsável, o(a) 
Sr.(a) ____________, portador do RG nº. ____________ e do CPF nº. _________, simplesmente 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se as partes às normas 
previstas na Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e alterações subsequentes), no Decreto nº. 6.170, de 25 de 
julho de 2007 e pela Portaria Interministerial nº. 507, de 24 de novembro de 2011 e por suas alterações 
posteriores, de acordo com o que consta no Edital da cotação previa nº 001/2016, fica justo e 
acertado o presente instrumento, mediante as clausulas e/ou condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Constitui objeto do presente contrato a aquisição dos itens constantes abaixo para atender às 
necessidades do Hospital São Julião, com sede na Rua Lino Villachà, 1250 – Bairro São Julião, CEP 
79.017-200, nesta cidade, nas quantidades e conforme especificações constantes no Anexo II e III, do 
Edital de Cotação Prévia de Preço – Tipo Menor Preço n.º 01/2016: 
Item Descrição       Quant 
1 Cardioversor        4 
2 Monitor multiparâmetros      3 
3 Carro maca simples       10 
4 Desfibrilador convencional     2 
5 Aparelho de anestesia com monitor multiparamétrico 1 
6 Bomba de infusão de seringa     3 
7 Mesa de mayo       2 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E 
INSTALAÇÃO DOS BENS O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da 
assinatura do presente contrato. 
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Parágrafo Primeiro: A entrega dos equipamentos, objeto deste contrato deverá ser feito Setor de 
Farmácia do Hospital São Julião, com sede na Rua Lino Villachà, 1250 – Bairro São Julião, CEP 
79.017-200, Cidade de Campo Grande – MS, de segunda a sexta-feira, das 07:30hs às 16:00hs, 
correndo por conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes desse fornecimento. 
 
Parágrafo Segundo: Não serão aceitos produtos que estejam com qualquer tipo de danificação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO O objeto do presente contrato poderá ser recebido provisoriamente em até 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data da assinatura do presente contrato, no local e endereço indicados no Parágrafo 
Primeiro da Cláusula Segunda, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura. 
 
Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, 
do empregado do Contratante responsável pelo recebimento. 
 
Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
 
c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
 
Parágrafo Terceiro - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO O pagamento será efetuado, em moeda corrente nacional, conforme despesas estabelecidas no Plano de 
Trabalho do Convênio n.º 790.744/2013, em acordo com o art. 64 da Portaria Interministerial n.º 
570/2011, mediante apresentação de Nota Fiscal, através de ordem bancária contra instituição bancária 
indicada pela Contratada,  sendo este pagamento do total do valor adjudicado para cada item realizado 
em 01 (uma) parcela no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados dos respectivos recebimentos 
dos equipamentos dentro das especificações técnicas e validação, sem restrições da Contratante, nos 
moldes do sistema OBTV, conforme o Decreto nº. 6.170/2007, Portaria Interministerial nº. 507/2011 e 
a nova Lei n.º 12.868/2013. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS O valor do presente contrato é de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes dos recursos 
do Ministério da Saúde - FNS, CONVÊNIO N.º 790.744/2013 e PROPOSTA SICONV N.º 
088535/2013, Processo Nº 25000.230245/2013-13. 
 
Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL Não será exigido da contratada, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da Lei federal n.º 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO A Contratada deverá oferecer garantia contra eventuais defeitos de fabricação por um prazo mínimo de 
01 (um) ano, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos,  independentemente da garantia 
padrão oferecida pelo fabricante. 
 
Parágrafo Primeiro: A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação 
pela Contratada de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990 e suas alterações) e, durante este período, deverá prestar assistência técnica consistente 
contra defeitos de funcionamento não causados por operação incorreta, sendo esta assistência técnica 
realizada no Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
Parágrafo Segundo: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, substituição 
de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos bens correrão por conta da Contratada, não 
cabendo à Contratante quaisquer ônus. 
 
Parágrafo Terceiro: A garantia obriga o Contratado se responsabilizar pela boa qualidade dos produtos 
fornecidos, bem como efetuar a imediata substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, após a comunicação pelo Contratante, de qualquer produto entregue que não esteja de 
acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, 
venham a se constatar qualquer adulteração ou vício. 
 
Parágrafo Quarto: A Contratada deverá cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao 
transporte do produto, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens para acondicionar o 
produto, bem como entregar juntamente com os equipamentos a documentação comprobatória de que 
os mesmos estão cobertos por garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Cotação Prévia de 
Preços – Tipo Menor Preço, cabe à CONTRATADA: 

j) Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos estabelecidos na 
proposta no local indicado pela Contratante; 

k) Atender às condições estabelecidas no referido Edital e seus anexos; 
l) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais 

como transporte, frete, carga e descarga etc.; 
m) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação; 
n) Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos que não estejam em 

conformidade com as especificações da Contratante; 
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o) Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante, e/ou a terceiros, provocados pôr 
ineficiência ou irregularidade cometida pôr seus empregados ou prepostos envolvidos na 
execução do contrato; 

p) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

q) Durante o prazo de vigência da garantia, a Contratada fica obrigada a garantir e prestar 
assistência técnica consistente contra defeitos de funcionamento não causados por operação 
incorreta, sendo esta assistência técnica realizada no Estado de MS; 

r) Comunicar à Contratante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais 
do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. O não atendimento do 
prazo previsto para entrega dos materiais/equipamentos, injustificadamente, poderá ensejar à 
desclassificação, consoante previsto no item 5 do referido Edital; 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 
contrato, são obrigações da CONTRATANTE: 

e) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações; 

f) Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS objeto deste contrato; 
g) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais do 

objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
h) Providenciar os pagamentos à Contratada, à vista das Notas Fiscais/faturas devidamente 

atestadas pelo setor competente, nos moldes do sistema OBTV. 
 
Parágrafo primeiro: Ficam as empresas vencedoras do certame obrigadas a manter a regularidade da 
documentação apresentada na cotação prévia de preços, durante todo o prazo da vigência contratual, 
podendo a Contratante e o Ministério da Saúde, a qualquer tempo, exigir sua comprovação. 
 
Parágrafo segundo: A contratada deverá conceder livre acesso para os representantes da AARH e para 
os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo 
aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto do referido Edital. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas no 
artigo 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
Parágrafo Único: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do Contratante nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO Ficará impedido de licitar e contratar com a Contratante pelo prazo de até 5 (cinco) anos o licitante, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
Parágrafo Primeiro: Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 
sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber, sendo a 
multa de 10% sobre o valor do objeto acrescidos de juros de 0,5% por dia de atraso. 
 
Parágrafo Segundo: Sem prejuízo das penalidades anteriormente previstas, a Comissão Permanente de 
Compras poderá desclassificar qualquer proposta comercial, sem direito indenizatório ou de 
reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou 
afete a capacidade financeira, técnica ou jurídica da mesma. 
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CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A Contratada não poderá subcontratar totalmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
Parágrafo primeiro: As estipulações às obrigações da contratada não se vinculam ao prazo acima 
indicado, ficando a contratada obrigada à prestação de assistência técnica no prazo da garantia dos 
bens. 
 
Parágrafo segundo: Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente 
admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Fica ajustado, ainda, que: 
a) Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estiverem transcritos:  o Edital de Cotação Prévia de Preços n. 001/2016 – Tipo Menor Preço;  a Proposta de Preços apresentada pela Contratada; 
b) Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca da cidade de Campo Grande - MS, para julgamento de quaisquer 
questões judiciais resultantes deste contrato. 
 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas que o subscrevem, vai pelas 
partes assinando. 
 
Campo Grande - MS, ___ de _________________ de 2016. 
 
 
CONTRATANTE  CONTRATADA 
Ir. Silvia Vecellio Sai 
Diretora Executiva da 
Assoc. de Auxilio e Recuperação dos Hansenianos  nome e cargo do representante legal 

da contratada 
   
TESTEMUNHAS:   
   
Nome  Nome 
   
RG nº.  RG nº. 
   
CPF nº.  CPF nº. 
 


