MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 04/2016
Proc. Adm. nº 103/12-2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, por intermédio de
seu FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta cidade e comarca
de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco
Simões, s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0002-30,
neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal,
o Sr°. FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR, brasileiro,
casado, portador do documento de identidade R.G nº 22.199.481/
SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.087.958-96,
residente e domiciliado nesta cidade e
comarca de Dois
Córregos, Estado de São Paulo, na Avenida D. Pedro I, n◦ 302 Centro, através de seu órgão executivo municipal doravante
denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES – ME,
empresário individual, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº
60.389.780/0001-35, inscrição estadual nº 227.027.170.114,
estabelecida à Rua Corifeu de Azevedo Marques, nº 20, Vila
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Brodowski , Estado de
São Paulo, devidamente representada na forma do contrato
social,
doravante
denominada
CONTRATADA,
fica
justo
e
contratado, perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e
nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem por objeto a
aquisição de equipamentos para unidades de saúde do município
visando à execução de atividades concernentes ao Sistema Único
de Saúde SUS/SP, com recursos financeiros oriundos da
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
SAÚDE,
conforme
quantidade,
especificações e preços contidos no ANEXO I deste instrumento
particular.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá entregar o objeto em
conformidade com os padrões e normas aplicadas à espécie,
responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo.
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Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO se reserva no direito de
recusar objeto que não esteja dentro das normas e dos padrões
exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo a CONTRATADA,
integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes
quantas necessárias forem e apontarem a fiscalização do
MUNICÍPIO.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA se responsabiliza, também,
por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e
apurados na hipótese da incidência do previsto no parágrafo
anterior deste Contrato.
2ª-DA GARANTIA - A CONTRATADA garantirá a qualidade dos
produtos pelo período de validade, atestado pelo produtor, na
embalagem, a contar da data da entrega ao MUNICÍPIO,
ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido por
lei, pelo próprio fornecedor ou por indicação nas condições
específicas do objeto. Aos produtos que não constar a validade
atestada pelo produtor, a CONTRATADA garantirá sua qualidade,
no mínimo pelo período de 12 (doze) meses à contar da data de
entrega do produto.
3ª-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - A vigência do presente Contrato é
de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.
4ª-DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA
RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS - Pagará, o MUNICÍPIO, à CONTRATADA,
pelo objeto relacionado na Cláusula 1ª, o valor total de R$37.485,00-(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais).
Parágrafo primeiro: Nos preços constantes do ANEXO I estão
embutidos transporte, carga e descarga do objeto, impostos,
taxas,
emolumentos
legais,
insumos
e
demais
encargos,
inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a
gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
quitação destes.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto
de acordo com as quantidades entregues em 5(cinco) dias úteis,
contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, se de
acordo com o solicitado e em conformidade com o Contrato.
Parágrafo terceiro: Inexiste a hipótese de atualização
monetária ou reajustamento de preços, nos termos da Lei
Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da
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Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II,
alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
5ª-DO PRAZO DE ENTREGA, DA FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO
PROVISÓRIO E DEFINITIVO - A CONTRATADA se obriga a entregar o
objeto, no prazo máximo de 30(trinta) dias corridos, contados
a partir da emissão de cada requisição ou solicitação de
fornecimento, expedida pela Seção de Compras, assinada pelo
chefe da referida Seção, ou ainda, por pessoa designada para
tal.
Parágrafo primeiro: A entrega deverá ser feita por conta e
risco da CONTRATADA, no Almoxarifado do Município de Dois
Córregos (Rua Gofredo Schelini, nº 245), no horário de segunda
a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30min. às 16h, exceto
nos feriados na forma prevista no caput desta cláusula, sendo
o transporte e descarga por conta da empresa contratada.
Parágrafo segundo: Serão obedecidos
para o recebimento do objeto:

os

seguintes

critérios

I)O objeto será recebido provisoriamente, para conferência e
fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da
CONTRATADA e o Pregão Presencial n° 63/2015, podendo, o
MUNICÍPIO, em seu exclusivo entendimento, determinar a
realização de testes, ensaios e demais provas aptas a
comprovar qualidade, resistência e obediência às normas
técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da
CONTRATADA;
II)Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de
acordo com as especificações técnicas, superando a fase de
fiscalização;
III)Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no
prazo de 15 (quinze) dias, inclusive, após o recebimento
provisório, o MUNICÍPIO não houver se manifestado quanto à
recusa do mesmo;
IV)O objeto retido na fiscalização será rejeitado
correndo às expensas da CONTRATADA o custo das
quanto à sua retirada e substituição em prazo
MUNICÍPIO, sendo que, no bem substituído, será
mesma fiscalização prevista no inciso I;

e devolvido,
providências
fixado pelo
realizada a
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V)O uso pelo MUNICÍPIO de parte do objeto ou de sua totalidade
antes de ocorrido o prazo para recebimento definitivo, por
razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não importará
na assertiva de que o MUNICÍPIO efetuou o recebimento
definitivo e nem exonerará a CONTRATADA das obrigações de
reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido objeto;
VII)A recusa do objeto no processo de fiscalização, ou o envio
deste para análise, interrompe o prazo de pagamento, voltando
a correr, em sua totalidade, a partir da data em que o mesmo
for
substituído
ou
tiver
sido
aprovado
pelos
testes
realizados, ocorrendo tal interrupção tantas vezes quantas
forem recusado o objeto no recebimento provisório e houver a
necessidade de sua substituição;
VIII)O recebimento definitivo não implica na falta de
responsabilização da CONTRATADA pelos prejuízos que o objeto
fornecido venha causar ao MUNICÍPIO, tendo em vista que os
testes e demais provas são realizadas sobre amostras dos
materiais e não possibilitam a certeza absoluta que todo o
lote fornecido esteja em consonância com as normas técnicas
oficiais.
Parágrafo terceiro: O MUNICÍPIO se reserva o direito de
proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais adotar
para perfeita execução do Contrato, arcando a CONTRATADA com
todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do
MUNICÍPIO.
Parágrafo quarto: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório ou
definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da
responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e
demais
legislações
correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas
na lei.
6ª-DA RESCISÃO CONTRATUAL – A rescisão contratual, em favor do
MUNICÍPIO, terá lugar de pleno direito, independentemente de
prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo primeiro: A rescisão contratual, em favor da
CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após regular
notificação ao MUNICÍPIO, com prazo de 15 (quinze) dias úteis
de antecedência e desde que persistam os fatos geradores de
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notificação,
hipóteses:

na

ocorrência

de

qualquer

uma

das

seguintes

I)A supressão, pelo MUNICÍPIO, de itens unitários que acarrete
modificação do valor inicial do Contrato, além do limite
permitido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e
ulteriores alterações;
II)A suspensão da execução do objeto por ordem escrita do
Prefeito Municipal ou quem suas vezes fizer, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra;
III)Por repetidas suspensões, através de ordens escritas
emitidas pelo Prefeito Municipal ou quem suas vezes fizer, que
totalizem o prazo superior à 240 (duzentos e quarenta) dias,
não se computando, para tanto, aquelas suspensões cujas causas
determinantes hajam decorrido de casos de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra.
Parágrafo Segundo: A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer
de pleno acordo entre as partes em razão de caso fortuito ou
de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato, hipóteses em que as partes se comporão
quanto à eventuais indenizações devidas reciprocamente, a
qualquer título que seja, sendo-lhes lícito isentarem-se
mutuamente.
7ª-DAS
SANÇÕES
–
Pelo
descumprimento
das
condições
estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA ficará
sujeita às seguintes penalidades:
I) Advertência;
II) Pelo atraso
contratado:

injustificado

no

fornecimento

do

objeto

a)até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor
do contrato, por dia de atraso;
b)superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois
sobre o valor do contrato, por dia de atraso;

por

cento)

III) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20%,
calculada sobre o valor total ou parcial da obrigação não
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cumprida, ou multa correspondente à diferença
decorrente de nova licitação para o mesmo fim;

de

preço

Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial do objeto da
licitação, também ensejará a rescisão unilateral do contrato,
com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo a empresa
contratada os direitos do Município.
Parágrafo segundo: O descumprimento pela CONTRATADA do objeto
contratado acarretará também as sanções previstas nos artigos
86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das multas e demais
conseqüências acima estabelecidas.
Parágrafo terceiro: No caso de rescisão contratual em favor do
MUNICÍPIO e de pleno direito, a CONTRATADA, cumulativamente
com a multa moratória, fica obrigada ao pagamento da multa
rescisória em qualquer hipótese no valor de 20% (vinte por
cento), calculado sobre o valor remanescente do Contrato,
devidamente corrigido.
Parágrafo quarto: As multas, moratória e rescisória que serão
cobradas cumulativamente, serão descontadas dos pagamentos
contratuais ou, em caso de inexecução total serão cobradas
judicialmente.
Parágrafo
quinto:
A
aplicação
das
multas
moratória
e
rescisória, não impede a aplicação das demais penalidades
previstas
na
legislação
que
regulamenta
o
presente
Instrumento, às quais, desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como
a cobrança de perdas e danos que o MUNICÍPIO venha a sofrer em
face da inexecução parcial ou total do Contrato.
Parágrafo sexto: Para todos os fins de direito, a multa
moratória incidirá a partir da data que o objeto deveria ter
sido entregue. O recebimento provisório do objeto suspende a
mora, voltando, entretanto, a incidir a mesma, a partir da
data da comunicação de sua rejeição à CONTRATADA, valendo os
dias já corridos.
Parágrafo sétimo: A rescisão acarretará as conseqüências
previstas no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem
prejuízo das demais sanções legais e contratuais.
Parágrafo oitavo: Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e
contratar com o MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS pelo prazo de até 5
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
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da punição, caso ela venha praticar qualquer dos atos
contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, sem prejuízo das disposições contidas nos
artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, que não conflitem
com aquele.
Parágrafo nono: Será propiciado à CONTRATADA, antes da
imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo décimo: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I)Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e ulteriores alterações.
8ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do crédito orçamentário sob a
classificação funcional programática e categoria econômica
abaixo
discriminada,
como
também,
por
conta
de
transferências de recursos financeiros oriundos do Termo
Aditivo n° 01/2014 ao Convênio n° 1735/2013, celebrado em
27 de dezembro de 2013 (Processo n° 001/0206/003060/13),
entre o ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de sua SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE, e o MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS:

CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA
19.01.10.301.0006.2.025
CATEGORIA ECONÔMICA:

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.00.000

9ª-FUNDAMENTO LEGAL - Processo de Licitação – Modalidade
Pregão Presencial nº 63/2015 de 14 de dezembro de 2015,
devidamente homologada no Processo de Licitação nº 103/122015, e Lei Federal nº 8.666/93 e as alterações promovidas
pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98 e Emenda Constitucional nº
19(Reforma Administrativa), bem como demais Legislação de
Direito Administrativo aplicáveis à espécie.
10ª-VINCULAÇÃO – O presente contrato administrativo está
vinculado ao Pregão Presencial nº 63/2015 de 14 de dezembro de
2015 e à proposta da CONTRATADA, fazendo parte integrante
deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente.
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11ª-DO FORO – Elegem as partes, com renúncia dos demais, por
mais privilegiados que sejam, o foro da Comarca de Dois
Córregos –SP, como o competente para dirimir as questões
suscitadas da interpretação deste Contrato, do Edital ou da
Proposta da CONTRATADA.
12ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá ao MUNICÍPIO providenciar, por sua
conta, a publicação do extrato do presente contrato e de seus
aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
13ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o
valor global deste Contrato em R$-37.485,00-(trinta e sete
mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).
14ª-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA obriga-se a
aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo,
os
acréscimos
ou
supressões
que
se
fizerem
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o
parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
15ª-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Para todos os fins de direito,
prevalecerão
as
cláusulas
expressamente
previstas
neste
Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital do MUNICÍPIO
ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da
negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas
mesmas.
Parágrafo primeiro: Os casos omissos neste Contrato serão
resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações
e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo segundo: É vedada a transferência do Contrato a
terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir
rigorosamente todas as condições e claúsulas constantes, sendo
admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a
execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as
condições de habilitação.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante
toda a execução do contrato em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem
as partes o presente contrato em 03(três) vias de igual teor,
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na presença de duas testemunhas, que também o assinam, a fim
de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 07 de janeiro de 2016

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JUNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos

NÉLIO PAULINO LINS PRODUTOS
HOSPITALARES - ME
CONTRATADA
Titular

TESTEMUNHAS:

____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP

____________________________
Maria Adjane Ferreira de Araújo
R.G. n° 36.997.754-3ssp/SP
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ANEXO I – CONTRATO N° 04/2016

Item Qtde Unid.
1

1

unid.

2

1

unid.

3

3

unid.

4

1

unid.

5

1

unid.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VR. UNIT.

Bicicleta ergométrica, sensor cardíaco: hand grip,
sistema magnético, confortável assento com ajuste de
altura, pedais com cinta para os pés, mais segurança
nas pedaladas, guidão ergonômico e emborrachado,
maior firmeza e conforto, medidas 90x51x110,5 cm
(CxLxA), peso máximo do usuário 140kg, peso do
produto 15kg.
Esteira, painel com variações da cor azul em LCD,
funções no painel de tempo, calorias, velocidade e
passo, velocidade de 1 a 10 km/h, sensor cardíaco
hand grip, motor 750w, dobrável, área da manta
110x33cm, peso máximo do usuário 180kg, peso do
produto 32kg, tamanho dobrada 580x630x1260mm,
tamanho aberta 1240x630x1260mm.
Colchonete médium espuma, medindo no mínimo
130x50x5cm
Aparelho de ultrassom, contendo 01 tubo de gel, 01
cabo de força destacável, 01 manual de operação, 01
fusível de proteção sobressalente, 01 transdutor de 1.0
frequência de
MHz/3.0MHz (ERA aprox.=3,5cm),
trabalho do ultrassom 1.0MHz e 3.0MHz (+/- 10%).
Modo de emissão do ultrassom contínuo, forma de
onda senoidal na frequência de 1.0 MHz e 3.0 MHz.
Aparelho movimento passivo contínuo para o
joelho e quadril; utilizado em procedimento pós
operatório de joelho que permite a estimulação de
quadríceps, quadril e movimento de dorsiflexão do pé.
Características: Construída em estrutura de aço
cromado / aço com pintura eletrostática; Ajuste de
comprimento para ser utilizado em pacientes de
diferentes estaturas. Controle manual. Controle com
possibilidade de operação : MANUAL / CONTINUO /
PROGRAMA. - Manual : Permite selecionar o sentido (
extensão ou flexão ), a velocidade e para qual ângulo o
apoio deve se mover. - Continuo : Permite selecionar a
velocidade e os ângulos de Extensão e Flexão; e iniciar
o movimento do apoio continuamente no sentido
Extensão _ Flexão _ Extensão. - Programa : Permite
selecionar através da tecla os programas gravados na
memória.
Especificações Técnicas: - Regulagem : Extensão : -10
° a 120 ° (passos de 5° ); Flexão : 0° a 120° (passos de
5° ); Tempo de repouso de extensão- 0 a 15s; Tempo
de repouso para flexão - 0 a 15s; Velocidade : 30% a
100% tempo médio de uma flexão/extensão : 140
segundos, em velocidade 100% e 480 segundos em
velocidade
30%

R$
2.150,00

VR.
MARCA/MODELO
TOTAL
R$
KIKO MODELO
2.150,00 KV 8.7.I

R$
2.150,00

R$
KIKO MODELO
2.150,00 E800 LUXE

R$
58,00
R$
900,00

R$
7.000,00

R$
174,00
R$
900,00

TERRAFLEX
CARCI, MODELO
SONOMED IV

R$
CARCI MODELO
7.000,00 COM 4060
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- Parâmetros de ajuste de Velocidade: Velocidade
máxima : 80 s +/- 10% (-10° a 120 °); : 75 s +/- 10%
(120° a -10 °); Velocidade media : 120 s +/- 10% (-10° a
120 °); : 120 s +/- 10% (120° a -10 °); Velocidade
mínima : 240 s +/- 10% (-10° a 120 °); : 250 s +/- 10%
°)
(120°
a
-10
Dimensões: 120x30x42cm (CxLxA). Peso : 15 kg
Acessórios que acompanham o aparelho : - Cabo de
alimentação. - Cabo de conexão do CPM Unit ao
Ortomed. - CPM Unit; - Suporte para Coxa e Perna. Suporte para os pés. - Faixa para fixação dos pés. Manual usuário Software. - Cabo USB. - CD com
software
6

1

7

1

8

1

9

2

unid.

Aparelho de corrente russa (04 canais), tipos de
correntes: TENS convencional, acupuntura e breve
intensa. TENS VIF com variação automática de
intensidade e frequência. TENS B BURST modulado
em trens de pulso a 2Hz. FES S sincronizado. FES R
recíproco. FES S VIF recíproco com variação
automática de intensidade e frequência. FES R FES
recíproco com variação automática de intensidade e
frequência. Acompanhar o aparelho: 01 manual de
instruções, 08 eletrodos de borracha de silicone
50x50mm, 08 eletrodos de borracha de silicone
30x50mm, 04 cabos de conexão ao paciente, 01 cabo
de força destacável, 01 tubo de gel, 01 fusível de
proteção sobressalente.
unid. Infravermelho,
Haste
flexível
para
melhor
direcionamento do foco de luz, refletor de alumínio
anodizado, interruptor (liga/desliga) incorporado ao
cabo de ligação, montado sobre base de polietileno
injetado de alto impacto, medidas da base 56x56cm,
apoio sobre 04 rodízio (pés) desmontáveis e giratórios,
regulagem de altura da aste móvel: 1,05m a 1,45m
(mínimo e máximo), incluir lâmpada de infravermelho
de 250V.
unid. Corrente tens e fes, tipos de correntes: TENS
convencional, acupuntura e breve intensa. TENS VIF
com variação automática de intensidade e frequência.
TENS B BURST modulado em trens de pulso a 2Hz.
FES S sincronizado. FES R recíproco. FES S VIF
recíproco com variação automática de intensidade e
frequência. FES R FES recíproco com variação
automática de intensidade e frequência. Corrente
Russa: modos contínuo, sincronizado e recíproco.
Acompanhar o aparelho: 01 manual de instruções, 08
eletrodos de borracha de silicone 50x50mm, 08
eletrodos de borracha de silicone 30x50mm, 02 cabos
de conexão ao paciente, 01 cabo de força destacável.
unid. Mantas térmicas. O sistema resistivo da manta
térmica corporal deverá ser composto por fio de níquel
cromo bobinado em fio de kevlar, revestido de uma

R$
1.270,00

R$
IBRAMED
1.270,00 MODELO
NEURODYN II

R$
550,00

R$
550,00

CARCI MODELO
3014ST

R$
850,00

R$
850,00

CARCI MODELO
TENSMED IV

R$
1.090,00

R$
2.180,00

CARCI
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camada isolante de silicone que pode suportar uma
temperatura de até 150 graus centígrados.
10

1

11

1

12

1

unid.

Corrente
galvânica,
característica
técnicas:
alimentação: 110/220 volts (60 Hz) automático;
amplitude máxima de corrente microgalvânica: 400 uA.;
amplitude máxima de corrente galvânica: 20 mA; tipo
de pulso: corrente contínua filtrada constante; potência
de entrada - consumo (máx.) 35 VA; peso (aprox. sem
acessórios): 460 g. Acessórios: 02 eletrodos de
alumínio-esponja vegetal 80x100mm, 01 cabo eletrodo
caneta com agulha de conexão ao paciente (para
microgalvância), 01 cabo com jacarés pretro e
vermelho para ionização de conexão ao paciente
(corrente galvânica), 01 cinta elástica com velcro, 01
cabo de força destacável, 10 agulhas, 01 manual de
instruções.
unid. Corrente micro correntes, características técnicas:
indicações de tratamentos pré-programadas na
memória. Capacidade para gravar novos protocolos de
tratamento na memória. 04 canais de saída 80(mA).
Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para
eletrodiagnóstico e tratamento. Correntes disponíveis:
TENS convencional e variações nos formatos: da
largura do pulso (VLP). da frequência do pulso (VFP),
da largura e da frequência do pulso (VPF), da
intensidade e da frequência do pulso (VIF) e Burst; FES
com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura
(VLP), Corrente Russa, Interferencial Bipolar e
Interferencial Tetrapolar Vetorial, Diadinâmicas de
Bernard F/CP/LP/CPid); Ultra Excitante, Galvânica de
8KHz, construção de pulsos monofásicos triangulares
ou retangulares para letrodiagnóstico com tempos de
duração de fase de 0,1ms a 500ms e intervalo de fase
de 5ms a 1300ms. As variações de frequência, largura
de pulso e amplitude de algumas corrente podem ser
programadas de forma síncrona, recíproca, sequencial
e drenagem, além de serem executadas de forma
programática ou por disparo manual para o exercício
assistido (FES/RUSSA). As correntes que possuem
efeito eletrolítico podem ser programadas para autoinversão durante a metade do tempo. Os parâmetros
são programados em forma de menus que se adapta
as correntes selecionadas, facilmente acessados via
teclado e visualizados em display de cristal líquido com
iluminação verde. Gabinete metálico com pintura
eletrostática e suporte para os cabos. Memória com 8
indicações de tratamentos pré-programadas e áre para
salvar 8 protocolos personalizados. Classe de
segurança II com parte aplicada tipo BF - Voltagem
automática (127 a 230V~) -50/60Hz - 50VA. Dimensão:
20x27,5x11cm (LxPxA). Peso aprox. 2kg.
unid. Faixa elástica fortalecimento e alongamento,
material látex, comprimento 45,5m, resistência: médio

R$
895,00

R$
895,00

IBRAMED
MODELO
NEURODY RUBY

R$
4.050,00

R$
CARCI MODELO
4.050,00 4080

R$
1.300,00

R$
1.300,00

TERRAFLEX
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13

1

14

1

unid.

Bicicleta horizontal, características: sensor cardíaco
hand grip, descrição: sistema magnético, confortável
assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os
pés, mais segurança nas pedaladas, guidão
ergonômico e emborrachado, maior firmeza e conforto.
Medidas: 119,5x60,5x 83,5cm (CxLxA), peso máximo
do usuário 140kg, peso do produto aprox. 28,8 kg.
unid. Espaldar, medidas do produto montado: altura 237cm,
comprimento 48cm, largura 87cm, peso 21,5kg.
unid.

15

1

16

2

Balanço de propriocepção, tábua de equilíbrio para
propriocepção
em
fisioterapia
neurológica
e
reabilitação, tipo meia cana, fabricada em madeira de
lei envernizada (eucalipto), com piso revestido de
borracha antiderrapante, medidas: 60x40x10cm (comp.
x larg. x altura).
unid. Balança antropométrica infantil, digital.

17

2

unid.

Balança antropométrica adulto, digital.

18

1

unid.

Turbilhão, dados técnicos: altura total aprox. 80cm
(com as rodas), largura externa 66cm, comprimento
externo 119cm, capacidade de água 180lts, corpo em
fibra de vidro.

VALOR TOTAL DO CONTRATO

R$
1.950,00

R$
KIKOS MODELO
1.950,00 KR 5.6

R$
450,00

R$
450,00

ARKTUS
MODELO
0026 A

R$
86,00

R$
86,00

ARKTUS
MODELO 0078A

PA

R$
700,00

R$
BALMAK
1.400,00 MODELO 25BBC

R$
990,00

R$
BALMAK
1.980,00 MODELO
BKM
200
R$
GALANO
8.150,00 MODELO
THG
180 STANDAR

R$
8.150,00

R$
37.485,00
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ANEXO II – CONTRATO N° 04/2016

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O objeto do presente termo de referência é a Aquisição de
equipamentos para unidades de saúde do município visando à
execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde
SUS/SP, com recursos financeiros oriundos da SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE.
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
2.1 –O município conta com serviços de saúde que tiveram suas
instalações físicas readequadas e necessitam de equipamentos
pra atender a demanda dos serviços/unidades de saúde para
acolher e atender melhor os usuários do Sistema Único de Saúde
- SUS.
2.2 – Justifica-se portanto, a aquisição de aparelhos de ar
condicionado para unidade básica de saúde
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.3 – Os equipamentos a serem adquiridos deverão satisfazer as
especificações e serem fornecidos nas quantidades relacionadas
na planilha em anexo.
4 – VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
4.1 – O valor estimado para a contratação é aquele constante
do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 63/2015.
5 - DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
5.1 – A empresa vencedora deverá entregar o objeto, no prazo
máximo de 30(trinta) dias corridos, contados à partir da
emissão da requisição ou solicitação de fornecimento, expedida
pela Seção de Compras, assinada pelo chefe da referida Seção,
ou ainda, por pessoa designada para tal.
5.2 - A entrega dos produtos, deverá ser feita por conta e
risco do vencedor, no prédio onde funciona o Almoxarifado
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Municipal (Rua Gofredo Schelini, nº245), no horário de segunda
a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30min. às 16h, exceto
nos feriados na forma prevista no caput desta cláusula, sendo
o transporte e descarga por conta da empresa contratada.
6 – GARANTIA
6.1 - O fornecedor garantirá a qualidade do produto pelo
período de validade, atestado pelo produtor, a contar da data
da entrega ao Município, ressalvados os casos em que prazo
maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor ou por
indicação nas condições específicas do objeto. Aos produtos que
não constar a validade atestada pelo produtor, o fornecedor
garantirá sua qualidade, no mínimo pelo período de 12 (doze)
meses à contar da data de entrega do produto.
7 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - O contrato terá vigência por 12(doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93
e ulteriores alterações.
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